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BEVEZETÉS 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény1 (továbbiakban Nkt.) 

alapfeladatként határozta meg a pedagógiai szakszolgálat feladatait. A törvény céljai és 

alapelvei között a köznevelés kiemelt feladataként fogalmazódik meg az iskolát megelőző 

kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, 

egyéni képességeihez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb 

társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése2. Kiemelt cél a nevelés-oktatás 

eszközeivel, a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás. A szülő és a 

pedagógus, nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását 

pedagógiai szakszolgálat segíti. (Ezek tették lehetővé, hogy az érintett köznevelési 

intézmények beolvadással történő átszervezésével, feladataik átfogóbb és pontosabb 

meghatározásával ezt, a szélesebb társadalmi igényt biztosító ellátást szervezze meg.) 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálatot az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma - az Nkt. 21.§ (3) bekezdés szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 123.§ (1) bekezdésében leírtakra - 2013. szeptember 1. 

hatállyal létrehozta.  Az Intézmény szakmai alapdokumentuma a 2013. évi 49. számú 

Hivatalos Értesítőben jelent meg. 

 

Az SZMSZ célja, hogy meghatározza3 a köznevelési intézmény – Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (továbbiakban Intézmény) – szervezeti felépítését, az 

intézmény működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat 

és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

 

Az SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben a jogszabályokkal, sem egyéb intézményi 

dokumentumokkal nem vonhat el törvény, vagy rendelet által biztosított jogot, nem is 

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

 

Az SZMSZ az intézményi cél és feladatrendszer tevékenységeinek, folyamatainak 

összehangolt, racionális és hatékony megvalósulását szorgalmazza. 

 

 

 

                                                           

1 Nkt. 4.§ 1.q) 

2 Nkt. 3.§ (6) 

3 Nkt. 25.§ (1), EMMI 34.§ (7) 
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I. AZ SZMSZ HATÁLYA és NYILVÁNOSSÁGA 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletét képező egyéb belső szabályzatok 

betartása az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező. Hatálya kiterjed az 

intézményben működő közösségekre, az intézmény szolgáltatásait igénybevevők körére, 

valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, 

létesítményeit. Előírásai érvényesek az intézmény által külső helyszínen szervezett 

tevékenységekre és rendezvényre, a rendezvények ideje alatt. 

Az Intézmény SZMSZ-ét az intézmény vezetője készíti el, a szakalkalmazottak véleményének 

a kikérésével fogadja el. Az SZMSZ azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a 

fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése 

szükséges. 4 

 

Az SZMSZ nyilvános, megtekinthető az Intézmény székhelyén és tagintézmények ügyviteli 

telephelyein, valamint az intézmény hivatalos honlapján: 

www.szszbmpedagogiaiszakszolgalat.edu.hu. A tagintézményekre vonatkozó tagintézményi 

SZMSZ-ek a tagintézményi weboldalakon találhatók. 

 

Az SZMSZ módosítása 2020.12. 31-én megtörtént. 

Az SZMSZ módosított változata 2021.01.15.-én lép hatályba. Ezzel egy időben, hatályon 

kívül helyeződik az Intézmény korábbi 2020.02.15. módosított SZMSZ-e. 

 

 

 

http://www.szszbmpedagogiaiszakszolgalat.edu.hu/
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II. AZ INTÉZMÉNY ADATAI, JOGÁLLÁSA, GAZDÁLKODÁSI 

MÓDJA és FELADATAI 

 

2.1. Az Intézmény jogállása: A Nyíregyházi Tankerületi Központ köznevelési 

intézményeként működő, önálló jogi személyiségű szakmailag önálló szervezeti egysége. 

 

2.2. Az Intézmény alapadatai:  

2.2.1. Az intézmény neve:: 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Ügyviteli telephelye:   4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. 

 

2.2.2. Megyei tagintézmény: 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mátészalkai Megyei 

Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye:   4700 Mátészalka, Képes Géza utca 2/A. 

 

2.2.3. Tagintézmények: 

2.2.3.1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Baktalórántházi 

Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye:   4561 Baktalórántháza, Petőfi utca 4. 

 

2.2.3.2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Csengeri 

Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye:   4765 Csenger, Kossuth Lajos utca 2. 

 

2.2.3.3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Fehérgyarmati 

Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye:   4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár utca 3. 

 

2.2.3.4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ibrányi 

Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye:   4484 Ibrány, Lehel utca 59. 

 

2.2.3.5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kemecsei 

Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye:   4501 Kemecse, Móricz Zsigmond utca 47. 

 

2.2.3.6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kisvárdai 

Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye:   4600 Kisvárda, Szent László utca 42. 
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2.2.3.7. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mátészalkai 

Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye:   4700 Mátészalka, Szatmár út 1. 

 

2.2.3.8. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nagykállói 

Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye:   4320 Nagykálló, Szabadság tér 5-8. 

Tagintézmény telephelye:  4233 Balkány, Kossuth út 5. 

 

2.2.3.9. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi 

Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye:   4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 4-10. 

Tagintézmény telephelye:  4465 Rakamaz, Ady Endre út 63. 

Tagintézmény telephelye:  4244 Újfehértó, Debreceni út 10. 

 

2.2.3.10. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyírbátori 

Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye:   4300 Nyírbátor, Báthori út 20. 

 

2.2.3.11. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszavasvári 

Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye:   4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 67/A. 

 

2.2.3.12. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Vásárosnaményi 

Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye:   4800 Vásárosnamény, Rákóczi Ferenc út 32. 

 

2.2.3.13. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Záhonyi 

Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye:   4625 Záhony, Alkotmány út 29. 

 

 

Egyéb feladatellátási helyek: a tagintézmények és az általuk 

meghatározott/ellátott nevelési-oktatási 

intézmények az adott járás területén (részletesen a 

tagintézmények SZMSZ-nek mellékleteiben 

található) 

 

2.3. Vezetője:     főigazgató 

 

2.4. Működési körzete:   Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 

 

2.5. Alapítás dátuma:   2013. szeptember 1. 
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2.6. Alapítója:    Emberi Erőforrások Minisztériuma 

       (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) 

 

2.7. Az alapítói jogokat gyakorolja: Emberi Erőforrások minisztere 

 

 

2.8. Fenntartó:    Nyíregyházi Tankerületi Központ 

      (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.) 

2.9. OM azonosító:    202803 

2.10. Köznevelési intézmény típusa: pedagógiai szakszolgálati intézmény 

 

2.11. Alapfeladata: 

 

2.12.1. pedagógiai szakszolgálati feladatok4 

 gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

 szakértői bizottsági tevékenység 

 nevelési tanácsadás 

 logopédiai ellátás 

 továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

 konduktív pedagógiai ellátás 

 gyógytestnevelés 

 iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

 a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

 

2.13. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

 

 

                                                           

4 53/2016 EMMI rendelet 47.§ valamint Nkt. 18.§ (2) 
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III. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

3.1. Az Intézmény működését meghatározó vagy befolyásoló jogszabályok: 

 Magyarország Alaptörvénye  

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (továbbiakban Mt.) 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (továbbiakban: Kjt) 

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

 2019. évi LXX törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és 

a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon 

kívül helyezéséről 

 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 

 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 

 2011. évi CLXXXVII. 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 

 A mindenkor hatályos költségvetési törvény 

 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 A Kormány 235/2016.(VII.29.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. 

rendelet módosításáról. 

 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. 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 (továbbiakban: EMMI rendelet) 
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 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 229/2012 (VIII.28) kormányrendelet, a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 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 

 8/2014. (I.30.) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

szóló 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet módosításáról 

 53/2016 (XII.29.) EMMI rendelet egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról 

 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelete egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról és hatályon kívül helyezéséről 

 15/2006 (IV.3.) OM rendelet alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti 

követelményeiről 

 22/2013. (VII.5.) EMMI utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 9/2014 (II.28.) EMMI utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII.5.) EMMI utasítás módosításáról 

 134/2016. (VI.10.) Korm. rendelet az állami köznevelési közfeladat ellátásában 

fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról 

 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

 

3.2. Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási rendje: 

 

2019. szeptember 1-jei hatálybalépéssel az intézményvezetői megbízás feltételei: 

 

21/A. § (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele: 

 

a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, az 

Nkt. 3. mellékletében meghatározott szakképzettség, középiskolában pedagógus-munkakör 

betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség, 

 

b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 

 

c) legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás 

megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, valamint 
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d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, 

teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben 

történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás. 

 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai 

gyakorlat megállapításakor az egy időben több köznevelési intézménnyel fennálló óraadói 

megbízási jogviszony keretében ellátott tanórák, foglalkozások számát össze kell adni. 

(4) Ha nincs a képzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű tanárképzés, szakgimnázium 

vezetésével megbízható az is, aki a képzés szakirányának megfelelő mesterképzésben szerzett 

szakképzettséggel rendelkezik. 

21/B.§ Ha az intézményvezetői megbízásra irányuló pályázati eljárás azért nem vezetett 

eredményre, mert egyetlen pályázó sem rendelkezett pedagógus-szakvizsga keretében szerzett 

intézményvezetői szakképzettséggel, legfeljebb egyszer két évre szóló intézményvezetői 

megbízás adható annak a személynek is, aki az intézményvezetői megbízás többi feltételének 

megfelel, rendelkezik pedagógus-szakvizsgával, és megbízásával egyidejűleg vállalja az 

intézményvezetői szakképzettség megszerzését. Az e szakasz szerinti megbízás pályázat 

nélkül további három évvel meghosszabbítható, ha az érintett az intézményvezetői megbízását 

követően az intézményvezetői szakképzettséget megszerezte. 

 

A vezetői megbízáskor vagy a megbízás visszavonásakor aaz intézmény alkalmazotti 

közösségének a véleményét nem kell beszereznie a fenntartónak a köznevelési törvény 83. § 

(3e) alapján. 

 

Az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal 

kapcsolatban a nevelőtestületnek a vezetői pályázatokkal kapcsolatos véleményezési jogát a 

2019. évi LXX. törvény 33. § (1)/f szakasza törölte. 

 

Az intézményvezető kiválasztása - ha e törvény másképp nem rendelkezik - nyilvános 

pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával 

a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető 

harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező. (Nkt. 67. § 

(7) 

 

3.3. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

 

Az intézményben foglalkoztatottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII., 

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012 évi I. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény hatálya alá tartoznak. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 2017. január elsejétől módosuló 61.§ (6) bekezdése alapján a tankerületi 

központ által fenntartott köznevelési intézményben a munkáltatói jogokat az illetékes 

tankerületi központ vezetője, illetve – a bérgazdálkodást érintő döntések, a kinevezés és a 

közalkalmazotti jogviszony megszüntetése kivételével- a köznevelési intézmény vezetője 

gyakorolja. 
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3.4. Az intézmény finanszírozása 

A köznevelési törvény biztosítja a köznevelés rendszere által nyújtott szolgáltatásokhoz való 

hozzájutás lehetőségét, rendelkezik a pedagógiai szakszolgálat igénybevételének 

ingyenességéről.5  

A pedagógiai szakszolgálatok működéséhez szükséges fedezetet az állami költségvetés 

biztosítja6. Az intézmény ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről – saját 

forrásai terhére – a Nyíregyházi Tankerületi Központ gondoskodik. 

3.5. Az intézmény bélyegzőinek lenyomata 

 

3.5.1. Székhelyintézmény 

 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

 

            Az intézmény fejbélyegzője:                                            Az intézmény körbélyegzője: 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

- főigazgató 

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

- Intézményi bélyegzőt csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni. Használaton kívül 

a bélyegzőt / az iroda zárható szekrényébe/ el kell zárni. 

 A bélyegző nyilvántartás és bélyegzőkezelési szabályzatot a 7.sz. mellékletben 

rögzítettük. 

 

3.7.  A Főigazgatói munkáltatói jogok gyakorlásának rendje 

 

- a jogviszony létesítése, megszüntetése, a fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés 

kiszabása kivételével – az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói 

intézkedések,  

                                                           

5 Nkt .2.§ (2) 

6 Nkt. 74.§ (1) 
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- a tankerületi igazgatóval történt előzetes egyeztetést követően, az intézményben 

helyettesítés céljából, határozott időre történő jogviszony létesítésére irányuló munkáltatói 

intézkedés, 

- szabadság engedélyezése, 

- túlmunka elrendelése. 

 

3.8.  A kiadmányozás és a képviselet szabályai 

 

A főigazgató kiadmányozza: 

- a jogviszony létesítése, megszüntetése, a fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés 

kiszabása kivételével – az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói 

intézkedések iratait, 

- a tankerületi igazgatóval történt előzetes egyeztetést követően, az intézményben 

helyettesítés céljából, határozott időre történő jogviszony létesítésére irányuló munkáltatói 

intézkedéssel kapcsolatos iratokat, 

- a Nyíregyházi Tankerületi Központ kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, 

utalványozás eljárásrendjéről szóló szabályzata szerint az intézmény jogi személyiségéhez 

kapcsolódó kötelezettségvállalásokat, 

- az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket, 

egyéb leveleket, 

- az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek 

kiadmányozási jogát a Nyíregyházi Tankerületi Központ, ill. a tankerületi igazgató 

számára nem tartotta fenn, 

- a közbenső intézkedéseket, 

- a rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratokat, a 

központi, ill. területi szerv által kért adatszolgáltatásokat. 

 

Az intézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadmányozásra a főigazgató, 

távollétében a helyettesítési rend szerinti főigazgató-helyettesek jogosultak. 
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IV. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA 

 

Az Intézmény a III. fejezet 2.2. pontjában meghatározott székhelyintézményből, megyei és 

járási tagintézményekből áll. 

 

4.1. Szervezeti felépítés, a szervezeti egységek feladatai 

4.1.1. Székhelyintézmény 

- megyei szakértői bizottsági koordinációs feladatok 

- megyei szakértői bizottsági diagnosztikus feladatok 

- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

 

4.1.2. Megyei tagintézmény 

- megyei szakértői bizottsági diagnosztikus feladatok 

 

4.1.3. Járási tagintézmények 

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

- szakértői bizottsági tevékenység 

- nevelési tanácsadás 

- logopédiai ellátás 

- konduktív pedagógiai ellátás 

- gyógytestnevelés 

- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

 

4.1.4. Tagintézményi telephelyek 

- nevelési tanácsadás 

- szakértői bizottsági tevékenység 

- logopédiai ellátás 

- gyógytestnevelés 

- gyógypedagógiai tanácsadás korai fejlesztés és gondozás 

- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 
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4.2. Az Intézmény szervezeti rendszere 

 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT INTÉZMÉNYSTRUKTÚRÁJA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 

Székhelyintézmény 

1 főigazgató 

2 főigazgató helyettes 

(megyei illetékességű szakértői bizottság, pályaválasztási 

tanácsadás) 

 
Megyei Tagintézmény 

Megyei illetékességű szakértői bizottság 

Mátészalka 

1 igazgató 

 

Tagintézmény 

Tiszavasvári 

1 igazgató 

 

Tagintézmény 

Nyíregyháza 

1 igazgató 

2 igazgató 

helyettes 

 

Tagintézmény 

Nagykálló 

1 igazgató 

1 igazgató helyettes 

 

Tagintézmény 

Baktalórántháza 

1 igazgató 

 

Tagintézmény 

Ibrány 

1 igazgató 

 

Tagintézmény 

Kisvárda 

1 igazgató 

1 igazgató helyettes 

Tagintézmény 

Kemecse 

1 igazgató 

1 igazgató helyettes 

 

Tagintézmény 

Záhony 

1 igazgató                     

 

 

Telephely 

Rakamaz 

 

Telephely 

Újfehértó 

 

 

Telephely 

Balkány 

 

 

Tagintézmény 

Vásárosnamény 

1 igazgató 

 

Tagintézmény 
Nyírbátor 
1 igazgató 

1 igazgató helyettes 

 

 

Tagintézmény 

Csenger 

1 igazgató 

 
Tagintézmény 

Fehérgyarmat 

1 igazgató 

 

 

 

Tagintézmény 

Mátészalka 

1 igazgató  

1 igazgató helyettes 
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4. 3. Az intézmény irányítása, vezetői és testületei: 

Az intézmény, felelős vezetője a főigazgató7, aki munkáját a jogszabályok, a Fenntartó, 

valamint az intézmény belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a 

jogszabályokban8 megfogalmazott módon és időtartamra történik. A főigazgató felel az 

intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért, az intézményi szabályzatok 

elkészítéséért. Vezetői feladatait a főigazgató az igazgatótanács közreműködésével látja el. 

 

A főigazgató munkáját az intézmény egy vagy több feladatának szakmai irányítását ellátó 

főigazgató-helyettes9 segíti. A főigazgató-helyettesek egyike közvetlenül irányítja a székhely 

által ellátott szakmai feladatok végrehajtását (szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes).  

A főigazgató a pedagógiai szakszolgálati intézmény, a székhelyintézmény által ellátott 

szakmai feladatok végrehajtását irányító főigazgató-helyettes (általános főigazgató-helyettes) 

a székhelyintézmény, a tagintézmény igazgatója a tagintézmény működési körzetében felel10 a 

jogszabályban meghatározottak feladatok elvégzéséért, az ellátás megszervezésért 

 

Az igazgatótanács11 a főigazgató és az igazgatókból álló testület, tevékenységét, döntéseit az 

Nkt. 69.§ (1) bekezdés a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokhoz kapcsolódóan végzi 

(szakszerű és törvényes működés, gazdálkodás; az intézményi szabályzatok elkészítése) 

 

A Tagintézmény vezetője az igazgató12. Az igazgató munkáját, a tagintézmény vezetésével 

összefüggő feladatait – a tagintézmény egy vagy több feladatának szakmai irányítását ellátó 

igazgató-helyettes segíti. Vezetői feladatát az igazgatóhelyettes (ek), és a tagintézmény egyes 

telephelyeinek választott képviselőiből álló – tagintézmény-vezetői tanács13 

közreműködésével látja el.  

Az igazgatóhelyettes létszámának meghatározása a rendelet előírása alapján történik14, 

munkáját munkaköri leírás alapján, az intézményvezető közvetlen irányításával végzi. 

 

A vezetők feladatait és felelősségi körét az SZMSZ 1. sz. mellékletében található munkaköri 

leírásokhoz kapcsolódóan kell meghatározni. 

                                                           

715/2013 (II.26.) EMMI 31.§ (1) 

8 Nkt. 68.§, 15/2013 (II.26.)  EMMI 32.§ 

9 15/2013 (II.26.) EMMI 31.§ (1) 

10 15/2013 (II.26.) EMMI 31.§ (5) 

11 15/2013 (II.26.) EMMI 31.§ (3) 

1215/2013 (II.26.)  EMMI 31.§ (1) 

13 15/2013 (II.26.) EMMI 31.§ (4) 

14 15/2013 (II.26.) EMMI 5.sz. melléklete 
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4.3.1. Főigazgató:  

 

 általános jelleggel képviseli az Intézményt, 

 gyakorolja a fenntartó által átruházott munkáltatói és egyéb jogköröket, 

 kapcsolatot tart az irányító hatósággal, a fenntartóval, valamint az érintett 

önkormányzatokkal, 

 gondoskodik a szakmai munkaközösségek és az Intézményben működő testületek 

folyamatos és törvényes működtetéséért, 

 ellenőrzési feladatokat lát el, 

 az Intézmény egésze vonatkozásában felel 

 a szakmai munkáért, 

 a szakalkalmazotti testület vezetéséért, 

 a szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, 

végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, 

 a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

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

valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért, 

 a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért. 

 

 

4.3.2. Általános főigazgató-helyettes: 

 

 általános jelleggel helyettesíti a főigazgatót, 

 folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény humán erőforrásait, a székhely és a 

tagintézmények leterheltségét, 

 kapcsolatot tart a tagintézményekkel, közvetíti a főigazgató utasításokat és a 

tagintézmények jelzéseit, 

 figyelemmel kíséri az intézmény működését meghatározó jogszabályokat, 

 gondozza az intézmény szabályzatait, 

 gondozza az intézmény továbbképzési programját, 

 ellenőrzési feladatokat lát el, 

 gondozza az intézmény nyilvántartó rendszereit, 

 eleget tesz az intézmény adatközlési kötelezettségének, 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

 

4.3.3. Szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes 

 

 közvetlenül irányítja a székhely által ellátott szakmai feladatok végrehajtását, ezen belül 

felel a székhely vonatkozásában 

 a szakmai munkáért, 

 a szakalkalmazotti testület vezetéséért, 
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 a szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, 

végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért,  

 a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

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

valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért, 

 a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért. 

 A szakszolgálati tevékenységek közül ellátja a szakértői bizottsági tevékenység és 

a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás szakmai koordinációját. 

 Az érintett szakszolgálati tevékenység (ek) vonatkozásában figyelemmel kíséri: 

- a hazai és külföldi szakmai eredményeket, eljárásokat és kiadványokat, 

- a hazai és külföldi pályázati lehetőségeket. 

 Folyamatosan vizsgálja az Intézmény szakmai erőforrásait.  

 Gondozza az intézmény továbbképzési programját. 

 Ellenőrzési feladatokat lát el. 

 Ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

 

4.3.4. Igazgató:  

 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel: 

 a szakmai munkáért, 

 a szakalkalmazotti testület vezetéséért, 

 a szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért,  

 a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

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

valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért, 

 a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért. 

 Kapcsolatot tart a főigazgatósággal és a székhellyel, valamint a Nyíregyházi Tankerületi 

központtal. 

 Adatszolgáltatást végez a főigazgatóság felé. 

 Ellenőrzési feladatokat lát el. 

 Ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

4.3.5. Igazgató-helyettes: 

 

 Általános jelleggel helyettesíti az igazgatót. 

 Ellátja az igazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

4.4. Az intézmény vezetősége 

A vezetői feladatokat a főigazgató az igazgatókból álló testület (igazgatótanács) 

közreműködésével látja el. 
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Az igazgató a tagintézmény vezetésével összefüggő feladatait – az igazgatóhelyettesek, és a 

tagintézmény egyes telephelyeinek választott képviselőiből álló – a tagintézmény-vezetői 

tanács közreműködésével látja el. 

4.4.1. Igazgatótanács: 

 elnöke:  főigazgató 

 tagjai:  igazgatók 

 

A szakmai munkaközösségek vezetői az igazgatótanács ülésein tanácskozási joggal részt 

vehetnek, amennyiben erre meghívást kapnak. 

Az igazgatótanács 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. 

Az igazgatótanács üléseit havonta tartja, de indokolt esetben ennél gyakrabban is 

összehívható (az ülés összehívása történhet a főigazgató által, valamint az igazgatók 

egyharmadának kérésére). Az ülést a főigazgató vezeti, az ülésről jegyzőkönyv és emlékeztető 

készül.  

 

 

4.4.2. Tagintézmény-vezetői tanács:  

elnöke:  igazgató, 

tagjai:  igazgató, igazgató-helyettes(ek), telephely(ek) választott képviselői. 

 

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

meghívót, a testület tagjainak legkésőbb az ülés előtt nyolc munkanappal meg kell küldeni.  

A tagintézmény-vezetői tanács üléseit legalább kéthavonta tartja, összehívásáról az igazgató 

dönt. Az ülést az igazgató vezeti, az ülésről jegyzőkönyv és emlékeztető készül. 

 

Az igazgatótanács és a tagintézményvezetői tanács feladata: 

- az intézmény feladatainak összehangolása, a hatékony feladatellátás megszervezése, 

irányítása. 

- A tagintézmények, telephelyek feladatainak összehangolása. 

- Állást foglal az intézmény, tagintintézmény, telephely működésével összefüggő 

kérdésekről (a költségvetés hatékony felhasználásáról), 

- állást foglal az intézmény egészének működését befolyásoló személyi, tárgyi 

feltételeket érintő javaslatokról, továbbá mind arról amiről a főigazgató állásfoglalást 

kér. 

- Javaslattevő jogkörrel rendelkezik az intézmény működésével kapcsolatos minden 

kérdésben, 

- előkészíti az alkalmazotti/szakalkalmazotti értekezleteket, dönt az összehívás 

időpontjáról, napirendjéről. 

 

Az igazgatótanács és a tagintézményvezetői tanács működési rendjét a tanácsok éves 

munkaterve szabályozza.  
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Az igazgatótanács és a tagintézmény-vezetői tanács akkor határozatképes, ha tagjainak 

legalább 2/3-a jelen van.  

Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Amennyiben az igazgatótanács 

nem határozatképes, akkor az ülést 8 napon belül újra össze kell hívni. 

 

Rendkívüli összehívásra kerül sor, ha a tagok több, mint 50%-a az okok megjelölésével azt 

írásban indítványozza, vagy az elnök  annak összehívásáról dönt. 

 

A tanácsok elnökei és tagjai a jogszabályban meghatározott kötelező órák ellátásán túl látják 

el a vezetői feladataikat. 

 

4.5. A főigazgató felelőssége 

A főigazgató személyében felelős: 

 Az Intézmény szakszerű és törvényes működéséért. 

 A szakmai alapdokumentumban meghatározott tevékenységek megfelelő ellátásáért. 

 Az ésszerű és gazdaságos működtetésért, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséért (a részben önállóság lehetőségein, keretein belül), 

amelyhez a feltételeket a fenntartóval való egyeztetés után a fenntartó biztosítja, az 

Intézmény vezetésének kérése és jelzése alapján. 

 A szakmai munkáért, 

 a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak 

teljességéért és hitelességéért. 

 A munkavégzés egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a balesetek 

megelőzéséért. 

 

Az Intézmény vezetése körében a főigazgató: 

- szervezi és ellenőrzi az intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai 

követelmények érvényesülését. 

- Döntésre előkészít az intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos minden 

olyan ügyet, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe. 

- Előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket és az intézmény 

közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait. 

- Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét, 

- gyakorolja a ráruházott munkáltatói, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot az 

intézmény közalkalmazottai felett. 

- Tájékoztatást ad a fenntartónak az intézmény tevékenységéről, 

- teljesíti a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója által kért adatszolgáltatást. 

- Szakmai értekezletet hív össze az intézmény működésével kapcsolatos feladatok 

megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, az operatív 

feladatok irányítása céljából. 
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4.6. A vezető helyettesítése, a helyettesítés rendje:  

A főigazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő 

valamennyi ügyben az általános főigazgató-helyettes, az általános főigazgató-helyettes 

akadályoztatása esetén a szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes helyettesíti. Az 

azonnali döntést igénylő valamennyi ügyben a főigazgató-helyettesek döntenek. A döntést 

követően a legrövidebb időn belül a főigazgatót tájékoztatják. Halasztható ügyek esetében a 

főigazgatóval való egyeztetést követően, az ő szóbeli jóváhagyásával, teljes döntési jogkörrel 

rendelkeznek. A főigazgató akadályoztatása esetén mindkét főigazgató helyettes aláírási 

jogkörrel rendelkezik, kivéve a személy ügyet érintő ügyek esetében: az új dolgozó 

felvételének kérelme, óraadói és túlmunkaszerződések, beszerzésekkel kapcsolatos igények és 

kötelezettség vállalások elindítása, amelyek a főigazgató kizárólagos jogkörébe tartoznak.  

 

Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő 

valamennyi ügyben az igazgató-helyettes helyettesíti. Az igazgató távollétében a vezetői 

feladatokat általános jelleggel, benntartózkodással látja el a tagintézmény-igazgató helyettes.  

Az azonnali döntést igénylő valamennyi ügyben a igazgató-helyettes dönt. A döntést 

követően a legrövidebb időn belül az igazgatót tájékoztatja. Halasztható ügyek esetében az 

igazgatóval való egyeztetést követően, az ő szóbeli jóváhagyásával, teljes döntési jogkörrel 

rendelkezik. Az igazgató akadályoztatása esetén az igazgató helyettes aláírási jogkörrel 

rendelkezik, kivéve a személy ügyet érintő ügyek esetében: az új dolgozó felvételének 

kérelme, óraadói és túlmunkaszerződések, beszerzésekkel kapcsolatos igények és 

kötelezettség vállalások elindítása, amelyek az igazgató kizárólagos jogkörébe tartoznak. A 

gazdálkodással és személyüggyel kapcsolatos nem halasztható ügyekben a főigazgató jár el. 

Azokban a tagintézményekben, ahol nincs igazgató-helyettes, a helyettesítést egy másik 

tagintézmény igazgatója látja el, melyet a tagintézményi SZMSZ-ben jelöl meg a 

tagintézmény-igazgatója. Az azonnali döntést igénylő valamennyi ügyben a helyettesítő 

igazgató dönt. A döntést követően a legrövidebb időn belül az igazgatót tájékoztatja. 

Halasztható ügyek esetében a távol lévő igazgatóval való egyeztetést követően, az ő szóbeli 

jóváhagyásával, teljes döntési jogkörrel rendelkezik a helyettesítő igazgató. A tagintézmény-

igazgató akadályoztatása esetén a helyettesítő igazgató aláírási jogkörrel rendelkezik, kivéve a 

személy ügyet érintő ügyek esetében: az új dolgozó felvételének kérelme, óraadói és 

túlmunkaszerződések, beszerzésekkel kapcsolatos igények és kötelezettség vállalások 

elindítása, amelyek a tagintézmény-igazgató kizárólagos jogkörébe tartoznak. A 

gazdálkodással és személyüggyel kapcsolatos nem halasztható ügyekben a főigazgató jár el. 

A szakértői véleményeket a helyettesítő vezető írja alá a helyettesítés időszakában. A 

Mátészalkai Megyei tagintézmény esetében, a Mátészalka Megyei tagintézmény vezetőjének 

távolléte esetén, a szakértői véleményeket.  
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V. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, JOGAIK, KAPCSOLATTARTÁS 

 

5.1. Az intézmény dolgozói 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat dolgozóit, a jogszabályok 

előírásai szerint,15 a Fenntartó költségvetési rendeletében meghatározott bér és létszámkeret 

alapján a Nyíregyházi Tankerületi Központ alkalmazza. 

A pedagógiai szakszolgálati feladatokat szakirányú felsőfokú végzettségű szakemberek végzik. 

A nemzeti köznevelési törvény és a pedagógiai szakszolgálatok működését szabályozó 

rendelet szerint a pedagógiai szakszolgálat intézményében a gyermekekkel, tanulókkal való 

közvetlen foglalkozást – ha a rendelet másképp nem rendelkezik – szakvizsgázott pedagógus-

munkakörben foglalkoztatottak végzik. 

Pedagógiai szakszolgálatban a pedagógus-munkakörök és a betöltésükhöz szükséges 

felsőfokú iskolai végzettségeket16 és szakképzettségeket a pedagógiai szakszolgálati 

intézmények működését szabályozó 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet tartalmazza. 

Pedagógus munkakörök: 

 gyógypedagógus 

 pszichológus 

 konduktor  

 fejlesztő pedagógus 

 logopédus 

 tanácsadó pedagógus 

 gyógytestnevelő 

 iskola és óvodapszichológia koordinátora 

 tehetséggondozó koordinátor 

 

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak a nevelő és oktató munkát közvetlenül 

segítő és egyéb munkakörök17 

- nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak köre: fogyatékosság 

típusának megfelelő szakorvos, vagy gyermek és ifjúsági pszichiátria, csecsemő és 

gyermekgyógyászat, illetve gyermek neurológiai szakorvos, gyógytornász, pedagógiai 

asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, szakszolgáltati titkár, rendszergazda, 

- egyéb munkakörök:  ügyviteli dolgozó, kisegítő dolgozó, munkaügyi, személyzeti 

előadó, gazdasági dolgozó, műszaki dolgozó. 

                                                           

15 15/2013 (II.26.) EMMI 6. és 7. sz. melléklete 

16 15/2013 (II.26.) EMMI 6.sz melléklete 

17 15/2013 (II.26.) EMMI 6.sz. melléklete 
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Az Intézmény dolgozói, munkájukat az SZMSZ 1.sz. mellékletében található munkaköri 

leírások alapján a főigazgató és az igazgató közvetlen megbízása szerint végzik.  

 

5.2. Az Intézmény közösségei: 

 

 Az Intézményi alkalmazottak közössége az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban 

álló dolgozókból áll: a szakalkalmazotti közösség tagjaiból és a nem pedagógus 

munkakörökben közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony keretében 

foglalkoztatottakból állók közössége. Az alkalmazotti közösség véleményt formál az 

alábbi kérdésekkel kapcsolatban: 

o az Intézmény megszüntetése, 

o átszervezése, 

o feladatának megváltoztatása, 

o nevének megállapítása, 

o főigazgató ismételt megbízásával kapcsolatban 

 

 Az intézményi közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az 

intézményen belüli érdekérvényesítő lehetőségeit magasabb jogszabályok  - Mt., a Kjt., az 

ezekhez kapcsolodó végrehajtási rendeleteket, utasítások – valamint a Közalkalmazotti 

Szabályzat rögzíti.(2.sz. melléklet) 

 

 A szakalkamazotti testület a köznevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb 

tanácskozó és véleményező szerve. A szakalkamazotti testület tagja az intézmény 

valamennyi pedagógusa: a vezetőkből és az intézmény alapító okiratában meghatározott 

alapfeladatra létesített munkakörökben közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony 

keretében foglalkoztatottakból állók közössége. 

 

 A szakalkamazotti testület legfontosabb feladata a munkatervben megfogalmazottak 

végrehajtása. 

 

 A szakalkalmazotti közösség dönt: 

 az SZMSZ elfogadásáról, 

 az intézmény éves munkatervének elfogadásáról, 

 az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadásáról, 

 a továbbképzési program elfogadásáról, 

 Tanévre vonatkozó beiskolázási tervről, 

 az intézményi pedagógiai-szakmai ellenőrzését követően elkészített hosszú 

távú fejlesztési terv elfogadásáról, 

 jogszabályban meghatározott más ügyekben. 

A szakalkalmazotti közösség véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az Intézmény 

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a szakalkalmazotti közösség 

véleményét a külön jogszabályban meghatározott ügyekben. 
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 Munkaközösségek, szakmai munkaközösség: az intézményben legalább öt 

pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget, az azonos feladatok ellátására egy 

szakmai munkaközösség hozható létre. 

 Egy intézményben legfeljebb kilenc – a pedagógiai szakszolgálat feladatai szerint 

szerveződő – szakmai munkaközösség hozható létre. 

 A szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai munkájának 

irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye 

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 – az Intézmény szervezeti és működési szabályzatában 

meghatározottak szerint – gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak 

munkájának szakmai segítéséről.  

 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, amennyiben erre meghívást kap. 

 

 A Közalkalmazotti tanács: az intézményben dolgozó közalkalmazottak által, a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvényben meghatározott 

választás keretében választott testület. A KT célját, a működésével kapcsolatos 

kérdéseket, valamint a munkáltatóval való kapcsolattartás módját a Közalkalmazotti 

Szabályzat határozza meg (2. sz. melléklet). 

 

 Munkacsoportok: az intézményi munka, a szakszolgálati feladatellátás egyes 

aktuális, egész intézményt érintő feladatainak megoldására a szakalkalmazotti 

közösségből munkacsoportok hozhatók létre, a szakalkalmazotti közösség vagy a 

vezetőség döntése alapján (amennyiben a vezetőség hozza létre, erről a döntésről 

tájékoztatni kell a közösséget). A munkacsoport tagjait az intézményvezető, vagy a 

szakalkalmazotti közösség választja meg. Tevékenységük az aktuális feladat 

elvégzéséig tart. Nagyobb létszámú tagintézmény esetén, szakterületenként 

munkacsoportok hozhatók létre. 

 

 Munkavédelmi képviselők által létrehozott munkavédelmi bizottság: A 

munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény munkavédelmi képviselőre 

vonatkozó rendelkezései alapján Intézményünkben megválasztásra kerültek a 

munkavédelmi bizottsági tagok, akik a munkavállalók, egészséget nem veszélyeztető 

és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére 

jogosultak. Az Intézménnyel szerződésben álló munkavédelmi felelős irányításával 

végzik munkájukat 

 Önértékelési csoport: Az öt évre szóló önértékelési programban a főigazgató 

meghatározza az önértékelési munka célját, elvárt eredményeit, a megvalósításhoz 

szükséges feladatokat, azok ütemezését és a szükséges emberi és egyéb erőforrásokat. 
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Kijelöli az önértékelést támogató munkacsoport tagjait, meghatározza, hogy melyek a 

főigazgató, a tagintézmény vezetők, és melyek az önértékelést támogató munkacsoport 

által végzendő feladatok, illetve mely feladatokba milyen feltételek és eljárásrend 

szerint vonhatók be további kollégák. Az Önértékelési csoport tagintézményi szinten 

jelenik meg. 

 

Az önértékelési csoporttagok feladatai: 

- A csoporttagok kiemelt szerepet kapnak az önértékelés előkészítésében és 

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

szóló önértékelési program és az éves önértékelési terv elkészítésében.  

 

- A bevont kollégák felkészítése és folyamatos támogatása az önértékelést támogató 

munkacsoport feladata. 

 

Az önértékelési csoport feladatait részletekre kiterjedően az „Önértékelési kézikönyv a 

pedagógiai szakszolgálatok számára” c. kiadvány tartalmazza.  

 

5.3. Az intézmény dolgozóinak jogai és kötelezettségei18 

5.3.1. A közalkalmazott jogai: 

 

Munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: 

 

- mint közösségi tagot megbecsüljék, munkáját értékeljék, elismerjék. 

- Emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, 

- hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, 

- tudását szervezett továbbképzéseken való részvétel útján gyarapítsa. 

- Az ismeretnyújtás, a közvetítendő terápiás kezelés módszereit megválassza, 

- megválassza a használandó segédkönyveket, fejlesztő kiadványokat, 

- minősítse a gyerekek/tanulók előrehaladását. 

- A közalkalmazotti közösség tagjaként gyakorolja az ehhez kapcsolódó jogokat, 

- részt vegyen az intézmény munkatervének tervezésében, elfogadásában, értékelésében, 

az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásában. 

- Részt vegyen az intézményvezetői pályázathoz készített vezetői programmal 

összefüggő szakmai vélemény kialakításában, 

- részt vegyen szakmai kísérletekben, tudományos kutatómunkában, 

- szakmai egyesületek, kamarák tagjaként, vagy képviseletében részt vegyen helyi, 

regionális és országos szintű testületek munkájában. 

 

5.3.2. A közalkalmazott kötelezettségei: 

                                                           

18 Nkt. 62.§, 63.§ 
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- köteles betartani az intézményi SZMSZ, az egyéb kapcsolódó szabályzatok, valamint a 

munkaköri leírás előírásait. 

- Köteles a közvetlen felettese által előírt helyen és időben, munkára képes állapotban, 

munkakezdés előtt legalább 10 perccel megjelenni, a megállapított munkaidő alatt a 

meghatározott szakszolgálati feladatot, tevékenysége (ke)t elvégezni. 

- Törekednie kell a feladatai végrehajtása során a színvonalas és hatékony 

munkavégzésre, az általa kezelt gyermekek optimális fejlesztésére. 

- Kötelessége, hogy gyermekek/tanulók emberi méltóságát, jogait tiszteletben tartsa. 

- Munkája során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedni az intézmény 

dolgozóival. 

- Közreműködik a közösség fejlesztésében, közös vállalások teljesítésében, 

munkaközösségi munkában való aktív részvételben, 

- részt vesz az intézményi megbeszéléseken, értekezleteken. 

- Köteles megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a 

hivatalosnak minősített titkot,  

- a titoktartásra vonatkozó rendelkezések alapján csak az intézmény vezetőjének 

felhatalmazása alapján az iratkezelési szabályzat keretei között továbbíthatja az 

adatokat. 

- A titoktartási kötelezettség feloldható a gyermek, tanuló állapotával, fejlődésével 

kapcsolatosan megismert információk tekintetében az intézmény belső szakmai 

megbeszélésein (team-munka), a külső intézményekkel, pedagógusokkal folytatott 

megbeszélések során. 

- A gyermek/tanuló haladásának figyelemmel kísérése. 

- Köteles tájékoztatni a szülőt a gyermekkel, tanulóval folytatott diagnosztikus és 

terápiás munka konkrét eredményéről /a gyermek által közölt bizalmas adatok nélkül/, 

a gyermek érdekében megteendő intézkedésekről, lehetőségekről. 

- Tájékoztatási kötelezettsége indokolt esetben kiterjed (het) a gyermek/tanuló 

pedagógusa irányába. 

- Vallási, világnézeti kérdésekben semlegesnek kell maradnia, 

- munkáját az általános és a szakmai etikai előírások alapján végzi. 

- Törvényi előírások alapján továbbképzésben és szakképzésben vesz részt, ennek 

elmulasztása esetén munkaviszonya megszüntethető. 

 

5.3.3. A közalkalmazott felelős: 

 

- a rábízott gyermek, tanuló testi, szellemi épségéért (15/2013. EMMI rendelet 45/A.§ 

alapján). 

- A foglalkozás pontos kezdéséért, befejezéséért, rendjéért, 

- a foglalkozás önhibáján kívüli meghiúsulásának közvetlen felettese felé való azonnali 

jelzéséért telefonon vagy e-mailben.  

- Az éves munkatervben munkaterületére megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért, 

- az adminisztráció /nyilvántartási tasak, egyéni nyilvántartási, foglalkozási napló, napi 

forgalom, statisztikai adatok, szakvélemény/szakértői vélemény elektronikus formában 

való elkészítése/ pontos vezetéséért.  
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- Az integrált nyomon követő rendszer vezetéséért (2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről 41.§ (4a)), az INYR kezelési szabályzat betartásáért (8. sz. melléklet) 

- Az átvett eszközökért /szakmai anyagok, tesztek, játékok, egyéb eszközök/. 

- Minden hónap végéig a munkaügyi nyilvántartással kapcsolatos dokumentáció 

leadásáért,  

- távollétével kapcsolatos igazolások, kérelmek időben történő leadásáért, 

- intézményi körlevelek, tartamának megismeréséért, a rá vonatkozó információk, 

utasítások követéséért, betartásáért. 

- Személyi adataiban történő változás azonnali bejelentéséért, 

- közalkalmazotti jogviszonyával, munkavégzésével kapcsolatosan felmerülő pénzügyi 

számlák, bizonylatok, hivatalos iratok haladéktalan leadásáért. 

- A tűz- és munkavédelmi előírások betartásáért (az észlelt hibákat, hiányosságokat 

köteles jelezni az igazgató felé). 

- Egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megjelenésért, melynek soron következő 

időpontját köteles figyelemmel kísérni. A vizsgálat elmulasztása azonnali hatályú 

munkaviszony megszüntetést von maga után. 

- Tartós távollétet követően felelős rendkívüli alkalmassági vizsgálaton való 

részvételéért, mely foglalkoztatásának feltétele. 
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6. A belső kapcsolattartás - az intézmény belső kapcsolatainak rendszere 

 

Az intézmény speciális helyzete székhelyintézmény/tagintézmény/telephely mellett a 

feladatellátási helyekre kiutazó szakemberek okán, a belső kapcsolattartás, a kollégák 

munkakapcsolata nem folyamatos, ez még a szakfeladaton belüli kommunikációt is 

megnehezíti. A kilenc szakfeladatot ellátó szakemberek közötti szakmai együttműködés 

további információs kapcsolódást tesznek szükségessé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

                

 

Intézmény vezetősége 

Főigazgató 

Főigazgató helyettesek 

Igazgatótanács 

Tagjai: 

Főigazgató 

Főigazgató helyettesek 

Igazgatók, igazgató 

helyettesek Munkaközösségek 

Munkacsoportok 

 

Közalkalmazotti Tanács 

Munkavédelmi 

Képviselők 

 

 

Tagintézmény-vezetői 

tanács 

Tagjai: 

Igazgató, igazgató 

helyettes 

Telephely választott 

képviselője 

Pedagógus és nem pedagógus munkakörben dolgozó alkalmazottak közössége 

Intézményi, 

Tagintézményi 

Önértékelési Csoport  
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6.1. A főigazgatóság és a tagintézmények közötti kapcsolattartás.  

Az információk továbbítása, az intézmény szakmai működését érintő kérdésekkel kapcsolatos 

döntésekről szóló információk az Igazgatótanács ülésein/ online értekezleteken keresztül 

jutnak el az alkalmazottakhoz (az Igazgató tanács tagjai/igazgatók továbbítják az 

információkat). 

A Tankerületi Központ által összehívott Igazgatói értekezleteken elhangzottak, valamint a 

Főigazgatói munkaközösség aktuális összejövetelein elhangzottak a soron következő 

Igazgatótanács értekezletén továbbításra kerülnek a tagintézmény-vezetők felé. 

Az Igazgatótanács ülésein/online értekezleteken jegyzőkönyv vagy emlékeztető készül, 

melyet 2 hitelesítő aláírásával készít el a jegyzőkönyv vezetője. Amennyiben a tagintézmény 

igazgatója nem vesz részt az ülésen, köteles gondoskodni, az ott elhangzott információk 

beszerzéséről. Az alkalmazottakat közvetlenül érintő ügyekről, az Intézmény levelezési 

listáján keresztül értesíti a Főigazgató a tagintézmény igazgatókat, akik, a helyben szokásos 

módon értesítik az érintetteket.  

6.2. A tagintézmények/telephelyek belső kapcsolattartása.  

A vezető(k) és a munkatársak munkamegbeszéléseken/online értekezleteken és 

munkaértekezletek alkalmával tájékoztatnak és számolnak be a területükön végzett munkáról. 

Ezek formái és gyakorisága a mindenkori éves munkatervben szerepelnek a konkrét 

feladatokkal, felelősökkel együtt. 

 

6.3. A szakmai munkaközösségek együttműködésének, kapcsolattartásának rendje, 

részvétele a szakalkalmazottak munkájának segítésében 

 

Intézményi szinten a belső szakmai kapcsolattartás legfőbb szerveződései, a megyei 

munkaközösségek, tagintézmények szintjén, igény esetén szakmai munkacsoportok is 

működhetnek. 

A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel 

rendelkeznek.  

 

A szakmai munkaközösségek, az intézmény éves munkaterve, valamint az adott 

munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított, egy tanévre szóló munkaterv szerint 

tevékenykednek. 

A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség 

vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslata alapján az igazgató bízza meg.  

A munkaközösségek vezetői munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. 

 

Az intézményben tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és 

kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek. 

A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása előtt 
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közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat, különös tekintettel a 

szakmai munka alábbi területeire: 

 

 intézményen belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,  

 intézményen kívüli továbbképzések, 

 pályázatokban való részvétel, 

 segítségnyújtás a szakmai protokollok egységesítésében. 

 

A szakmai munkaközösségek vezetői a főigazgatót rendszeresen tájékoztatják a munkaközösség 

szakmai munkájáról, aktuális feladatairól, szakmai munkát érintő problémákról. 

 

7. Etikai előírások 

Az intézmény munkatársai csak szakképesítésüknek megfelelő feladatokat láthatnak el. 

Az intézmény munkatársainak magatartását mindenkor, minden körülmények között a kiskorú 

érdeke kell, hogy meghatározza. Biztosítaniuk kell az állampolgári jogok tiszteletben tartását, 

a szülőkkel való együttműködést. Magatartásukat az alábbi etikai kódexek szabályozzák: 

1. Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete- Gyógypedagógus Etikai kódexe  

2. Nemzeti Pedagógus Kar- Pedagógus Etikai kódexe 

3. Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége- Logopédusok Etikai kódexe 

4. Magyar Pszichológiai Társaság- Pszichológusok Szakmai Etikai kódexe 

5. A Magyar Orvosi Kamara klinikai szakpszichológusokra vonatkozó etikai 

kódexe. 

Az intézmény munkatársait titoktartás kötelezi. 

Minden kolléga munkáját annak tudatában végzi, hogy személyisége, annak minden 

megnyilvánulása – a közvetlen társadalmi megítélés vonatkozásában – az intézmény arculatát 

befolyásolja. Ennek megfelelően az intézményt minden esetben, egy személyben úgy 

képviseli, hogy az aktuális vezetés és a team egységes szellemiségének mindenkor 

megfeleljen. 

Az ügykezelésben csak az adott ügyben érintettek vesznek részt. 
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VI. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE 

Az Intézmény egész évben folyamatosan működik. 

A nyári időszakban a tagintézmények az egyéni sajátosságokat figyelembe véve szervezik 

meg az ellátást. Erről az időszakról a tagintézmény helyben szokásos módon ad tájékoztatást. 

Az Intézmény a feladatainak ellátásához évente, a tanév rendjéhez igazodva munkatervet 

készít.  

Az egyes tagintézmények részletes működési rendjét a tagintézmények SZMSZ-e tartalmazza. 

6.1. Az Intézmény munkarendje 

6.1.1. Munkaidő 

A munkaidő és pihenőidő magasabb rendű szabályzatát a Kjt., valamint végrehajtási rendelete 

tartalmazza. 

Az intézmény heti 5 napos munkarend szerint működik. Az intézménnyel közalkalmazotti 

jogviszonyban álló munkavállalók heti munkaideje 40 óra. 

A közalkalmazottak munkaidő beosztásának elveit a főigazgató szabja meg, a tagintézmény 

vezető felelős a megvalósításért, a zavartalan működést és a folyamatos feladatellátást szem 

előtt tartva. A főigazgató a munkaidő beosztást tanév közben is módosíthatja. A tagintézmény 

vezető a munkaidő beosztásáról szóló dokumentációt (órarend) minden tanév elején ellenőrzi, 

az aktuális változásokat rögzíti és az intézményi irattárban egy tanévre vonatkozóan megörzi. 

A munkaidő nyilvántartása: jelenléti íven, valamint a Pedagógus Munkaidő Nyilvántartó 

lapon történik. A jelenléti íven egyértelműen meghatározható a nevelés-oktatással lekötött 

munkaidő, továbbá a kötött munkaidő terhére intézményen belül elvégzett feladat, mely 

hetenként 3 óra. A 3 óra a megyei intézmény minden dolgozója számára elsősorban a hétfő 

délutáni időszakra tervezendő, melyre a megyei munkaközösségi értekezletek szerveződnek. 

Ha nem kerül az adott hétre megyei munkaközösségi értekezlet megszervezésre, a 

tagintézmény igazgatója dönt a hétfői nap 3 óra kötelező benttartózkodásról, melyet a 

tagintézmény SZMSZ-ben rögzít. Amennyiben az intézményi adottságok nem teszik lehetővé 

a hétfői nap 3 óra benntartózkodást, úgy a tagintézmény igazgató dönt a bent töltött időről, az 

aktuális feladatokhoz igazodva, melyet a tagintézmény SZMSZ-ében rögzít. További, 

intézményen belüli kötött munkaidő elrendelésére is lehetősége van a tagintézmény 

vezetőjének az Nkt. 62. § (5) alapján. A nevelés-oktatással lekötött munkaidőt, továbbá a 

kötött munkaidőt mindenkinek fel kell tüntetni az órarendjében, melyet a tagintézmény 

vezetők hagynak jóvá. Csak olyan órarend alkalmazható a pedagógusok számára, melyet a 

tagintézmény vezetője, valamint a pedagógus aláírásával elfogadott.  

A jelenléti ívet valamint a munkaidő nyilvántaró lapot minden hónap ötödik napjáig az 

igazgatónak át kell adni, aki a munkavégzés időtartamát aláírásával igazolja. Az igazgatónak 

joga van a nyilvántartó lapok alapján a dolgozót az elvégzett feladatok igazolására 
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felszólítani, az ehhez szükséges dokumentumokat a pedagógus köteles bemutatni, 

munkavégzését igazolni.  

 

6.1.1.1 Pedagógus munkakörben 

 

A pedagógusok teljes munkaideje: 

A neveléssel-oktatással (szakszolgálati feladatellátással) lekötött munkaidőben a közvetlen 

foglalkozással kapcsolatos feladataikat végzik. A pedagógus heti teljes munkaidejének 

nyolcvan százalékát (kötött munkaidő) a vezető által meghatározott feladatok ellátásával 

köteles tölteni, a fennmaradó munkaidő beosztását, felhasználását maga jogosult 

meghatározni.19 

326/2013 (VIII.30.) Korm.rendelet 17§ (4) bekezdése alapján: „ A neveléssel-oktatással 

lekötött munkaidejét meghaladóan a pedagógusnak további tanórai és egyéb foglalkozás, 

pedagógiai szakszolgálati közvetlen foglalkozás megtartása akkor rendelhető el, ha 

a) a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére, 

b) a munkakör nincs betöltve, és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, 

feltéve, hogy a munkaközvetítési eljárás sikertelen maradt, és a pedagógusok állandó 

helyettesítési rendszerében sem áll rendelkezésre megfelelő szakember vagy 

c) a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt 

váratlanul lehetetlenné vált. 

Az egy pedagógusnak elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások, pedagógiai szakszolgálati 

közvetlen foglalkozások száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat órát nem 

haladhatja meg. (4) bekezdésben foglaltak alapján rendelhető el, egy pedagógus számára 

tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra.” 

326/2013 (VIII.30.) Korm.rendelet 17§ (3) alapján: A kollektív szerződés, ennek hiányában a 

munkáltató határozza meg, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket a pedagógusnak a 

nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálat intézményében, és melyek azok a 

feladatok, amelyeket az intézményen kívül lehet teljesítenie.” 

 

A pedagógiai szakszolgálat intézményében alkalmazott pedagógusok a közvetlen foglalkozás 

keretében végzik20: 

- a gyermekek, tanulók vizsgálatával, 

- egyéni vagy csoportos foglalkoztatásával, 

- a tanácsadással, gondozói tanfolyamok megtartásával kapcsolatos feladataikat. 

 

A pedagógiai szakszolgálatban pedagógus munkakörben dolgozók közvetlen foglalkozással 

töltött óraszáma:21 

                                                           

19 Nkt. 62.§ (5) 

20 Nkt. 62.§ (13) 
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 - főigazgató   nincs 

 - főigazgató helyettes  4 óra 

 - igazgató   4 óra 

 - igazgatóhelyettes  6 óra 

- pedagógusok   21 óra 

 

A kötött munkaidőben végzett feladatok közül az alábbiak rendelhetők el22: 

1. foglalkozások, vizsgálatok, szűrések, egyéb közvetlen foglalkozások előkészítése, 

2. a gyermekek, tanulók fejlődésének, vizsgálati eredményeinek értékelése, 

3. szakértői, továbbá a pedagógiai szakszolgálati tevékenység során keletkező vizsgálati és 

egyéb vélemények készítése, 

4. fejlesztési tervek készítése, 

5. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

6. eseti helyettesítés, 

7. a pedagógiai, szakszolgálati tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

8. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

9. külső és belső kapcsolattartás, 

10. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

11. a szakalkalmazotti értekezlet, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

12. munkaközösség-vezetés, 

13. az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 

14. feladatvégzési helyek közötti utazás, 

15. a gyermek, a tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, pedagógiai szakszolgálati 

intézményen kívüli tevékenység végzése, 

16. a pedagógiai szakszolgálati intézmény folyamatos nyitvatartásának biztosításában való 

közreműködés, 

17. gyakornok esetében a minősítő vizsgára való felkészülés, 

18. pedagógus-továbbképzésben való részvétel rendelhető el. 

 

A pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek 

neveléssel - oktatással le nem kötött részében az alábbi feladatokat látja el a szakszolgálati 

intézményen belül: 

1. foglalkozások, vizsgálatok, szűrések, egyéb közvetlen foglalkozások előkészítése, 

2. a gyermekek, tanulók fejlődésének, vizsgálati eredményeinek értékelése, 

3. szakértői, továbbá a pedagógiai szakszolgálati tevékenység során keletkező vizsgálati és 

egyéb vélemények készítése, 

4. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

5. eseti helyettesítés, 

6. a pedagógiai, szakszolgálati tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

                                                                                                                                                                                      

21 Nkt. 62.§ (13) és az EMMI 31.§ (2) 

22 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17.§(2a) bekezdés 
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7. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

8. külső és belső kapcsolattartás, 

9. a szakalkalmazotti értekezlet, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

10. munkaközösség-vezetés, 

11. az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 

12. a pedagógiai szakszolgálati intézmény folyamatos nyitva tartásának biztosításában való 

közreműködés, 

13. pedagógus-továbbképzésen való részvétel 

 

A pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek 

neveléssel-oktatással le nem kötött részéből az alábbi feladatokat látja el a szakszolgálati 

intézményen kívül: 

1. fejlesztési tervek készítése, 

2. a gyermek, a tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, pedagógiai szakszolgálati 

intézményen kívüli tevékenység végzése, 

3. gyakornok esetében a minősítő vizsgára való felkészülés, 

4. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

5. pedagógus-továbbképzésben való részvéte 

Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok meghatározásánál az arányos 

és egyenletes feladatelosztást tartja szem előtt. 

6.1.1.2. Nem pedagógus munkakörben 

Az intézmény nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak heti 40 órában, a munkaköri 

leírásban meghatározott munkaidő beosztásban tartózkodnak az intézményben. A napi 

munkaidő nem tartalmazza a legfeljebb 30 perc időtartamú ebédidőt. 

A részfoglalkozású munkatársak a megbízási szerződésben rögzített óraszámban látják el 

feladatukat. 



 
 

35 
 

6.1.2. Munkaidő kedvezmény 

Az intézményben működő Közalkalmazotti tanács elnökét és tagjait a jogszabályban előírt 

munkaidő kedvezmény23 illeti meg, abban az esetben, amennyiben munkával terhelt időszakát 

a tagintézmény vezetője felé írásban jelzi. A munkaidő kedvezmény a feladat elvégzéséhez 

szükséges időtartamot foglalja magában.  

A közalkalmazotti tanácstag munkaidő kedvezménnyel akkor élhet, ha a közalkalmazotti 

szabályzat által meghatározott és azzal összefüggő tevékenységet végez. 

Amennyiben a közalkalmazotti tanácstag munkaidő kedvezményének igénybevétele a 

pedagógiai szakszolgálat körébe tartozó tevékenységét, ellátást veszélyeztetné, akkor – a 

kölcsönös érdekeket szem előtt tartva – köteles a munkáltatóval egyeztetni. 

Mt. 260. § (1) alapján a munkaidő-kedvezmény igénybevételét – előre nem látható, halasztást 

nem tűrő és rendkívül indokolt esetet kivéve – legalább öt nappal korábban be kell jelenteni. 

A Közalkalmazotti Tanács működésének keretei a közalkalmazotti szabályzatba kerül 

rögzítésre. 

Munkaközösség-vezető munkaidő kedvezménye: 

Az intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással lekötött 

részéből heti két óra, továbbá a neveléssel-oktatással le nem kötött részéből további heti két 

óra kedvezmény jár. (326/2013 Kormányrendelet 17.§(1a)) 

 

Mesterpedagógus munkaidő kedvezménye a 326/2013 Kormányrendelet 17/A§ (1) bekezdés 

alapján: 

„A mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként 

vesz részt vagy szaktanácsadói, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatási vagy fejlesztő 

innovátori feladatokat lát el, munkaidő-kedvezményben részesül. A neveléssel-oktatással 

lekötött munkaideje nem lehet több 

a) heti tizennyolc óránál, 

b) tanítási hetenként legalább egy tanítási napra a munkahelyén történő munkavégzés alól 

mentesíteni kell a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátása érdekében.” 

 

Munkavédelmi képviselő munkaidő kedvezménye: A munkavédelmi képviselő havi 

munkaidejének legalább 10%-a illeti meg a Mvt.75.§(1) bekezdésének alapján. Munkával 

terhelt időszakát a tagintézmény vezetője felé írásban jelzi. A munkaidő kedvezmény a feladat 

elvégzéséhez szükséges időtartamot foglalja magában.  

                                                           

23 Mt. 260.§ és a 326/2013 (VIII.30.) korm.r. 18.§ 
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6.1.3. Törvényben szabályozott távollétek: 

6.1.3.1 Szabadság kiadásának szabályai: 

Az intézmény pedagógusai 25 nap pedagógus pótszabadsággal rendelkeznek. A szabadság 

kiadását elsősorban a tanév szüneteihez kell igazítani, valamint az intézmény 

feladatellátásához, szabadságolási terv alapján, amelyet a tagintézmény-vezető január 15-ig 

elkészít. A pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkakörben (pedagógiai asszisztens, 

gyógypedagógiai asszisztens, gyógytornász) dolgozó alkalmazottakat is megilleti a pedagógus 

pótszabadság, amelyet a szabadságolási terv rögzít. 

 

6.1.3.2. Az Mt. 55. § (1) bekezdésben meghatározott távollétek24: 

 keresőképtelenség 

 emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő 

kezelés 

 kötelező orvosi vizsgálat időtartama (kiegészítve az utazás időtartamával) 

 véradás (legalább 4 óra időtartam) 

 a szoptató anya a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermekek 

esetén kétszer két órára, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermekek esetén 

naponta két órára, 

 hozzátartozó halála esetén, hozzátartozónak minősül: házastárs, élettárs, egyeneságbeli 

rokon, házastárs egyeneságbeli rokona, örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermek, 

testvér, valamint örökbefogadó, mostoha és nevelőszülő. (két munkanap) 

 bírósági, hatósági felhívásra az eljárás időtartama 

 különös méltánylást érdemlő személyi, családi, elháríthatatlan ok esetén (indokolt 

távollét időtartama) 

 

6.1.3.3. Munkáltató által – fenntartói jóváhagyással – elrendelhető távollétek: 

 továbbképzéseken, szakképzésen való részvétel távollétnek minősül 

 ha a munkáltató és munkavállaló között tanulmányi szerződés jött létre, 

 ha a munkáltató kötelezi a munkavállalót továbbképzésen való részvételre, 

 ha a jogszabályban előírt kötelező pedagógus szakvizsga megszerzésére 

irányuló képzésen vesz részt25 és szerepel az intézmény Beiskolázási 

Tervében.  

 ha a hét évenkénti továbbképzésre vonatkozó rendelkezés hatálya alá tartozik25 

 az Intézmény pedagógiai-szakmai munkája érdekében való távollét 

(tanévenként 5 nap), melyet abban az esetben tud a pedagógus érvényesíteni, 

ha írásban a tagintézmény vezetője / főigazgató felé kérelemmel él, a távollét 

                                                           

24  Mt. 32. fejezet Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól 

25  Az Intézmény aktuális Továbbképzési Programja, Beiskolázási Terve alapján 
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napját megelőző legalább 15 nappal a program előtt, vagy ha a meghívó 

később jelenik meg, a megjelenést követő napon. A tagintézmény vezető / 

főigazgató írásban engedélyt ad a munkából való távollétre.   

 Szakmai konferencián, továbbképzésen,  

 szakmai napon való részvétel esetén, 

 pályaválasztási kiállításon való részvétel, 

 az Intézmény által szervezett rendezvényeken, 

 hivatalos kiküldetés esetén, 

 érdekképviseleti szervek városi, megyei, országos tisztségviselőinek hivatalos 

távolléte esetén, a dolgozó köteles a részvételét igazoló dokumentumot a 

későbbiekben leadni a tagintézmény vezetőjének/főigazgatónak. Ha nem 

rendelkezik igazolással, akkor a helyben szokásos módon a kapott 

információkról beszámol. 

 A képzésen és vizsgákon való részvétel munkavégzés alóli mentességét a 

Nyíregyházi tankerületi központ és a dolgozó között megkötött tanulmányi 

szerződés szabályozza. 

 

 

6.1.3.4.Szakszolgálati feladatellátás nélküli munkanap 

 A 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet 34§ (5a) bekezdése alapján: „A tanévben a 

szakalkalmazotti közösség az intézmény munkatervében meghatározott pedagógiai 

szakszolgálati célra 6 munkanapot szakszolgálati feladatellátás nélküli munkanapként 

használhat fel, melyből 2 napot a teljes intézmény, 4 napot pedig a székhelyintézmény és a 

tagintézmények vonatkozásában kell felhasználni.” Intézményi szinten, tanév elején a 

tagintézmények igazgatói tájékoztatást küldenek a főigazgató részére, hogy mikor és milyen 

módon kívánják felhasználni a 4 feladatellátás nélküli munkanapot. A főigazgató a tanévre 

vonatkozó 2 feladatellátás nélküli munkanapról a mindenkori tanévre vonatkozó 

munkatervben rendelkezik. 
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VII. A KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA  

 

A Pedagógiai Szakszolgálat színvonalas és eredményes működése érdekében szerteágazó 

kapcsolatrendszert tart fenn az intézményen kívüli személyekkel és más intézményekkel. 

A Pedagógiai Szakszolgálat, feladatából adódóan széleskörű külső és belső 

kapcsolatrendszerrel rendelkezik.  

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 kapcsolattartás általános formái: 

- vezetői ülések, 

- intézményi értekezletek, 

- megbeszélések, 

- elektronikus körlevelek, 

- egyéb tájékoztatási formák 

- online értekezletek 

 

Külső és belső kapcsolattartás az intézményi struktúra alapján: 

7.1. A Pedagógiai Szakszolgálat szakmai kapcsolattartás irányítója a főigazgató az 

igazgatótanáccsal együttműködve. 

 

7.1.1. Külső kapcsolatok: 

Az intézmény fenntartója a Nyíregyházi Tankerületi Központ. A fenntartóval való 

kapcsolattartás a Főigazgatón és a Tgintézmények igazgatóin keresztül valósul meg. A 

kapcsolat folyamatos, közvetlen, szervezeti jellegű. Tartalmát tekintve a partner részéről 

irányító, ellenőrző, valamint kölcsönösen tájékoztató jellegű. A kapcsolattartás hivatalos 

levelezés és személyes megbeszélés, értekezlet/online értekezlet formájában történik. Az 

intézményt az ellátási körzetbe tartozó önkormányzatok, valamint a nevelési-oktatási 

intézmények vezetői felé a főigazgató, főigazgató-helyettesek, valamint a tagintézmény-

vezetők vagy a helyettesek képviselik. 

A kötelező feladatellátás megvalósítása és az ellátásra szoruló gyermek, tanuló érdekében 

(hatósági eljárások) az intézmény közvetlen kapcsolatban áll a megyében működő 

Tankerületi Központokkal, önkormányzatokkal, jegyzőkkel. 

A járási szintű szakszolgálati feladatellátás hatékony megszervezése, valamint a hatósági 

eljárást igénylő ügyek intézése érdekében az intézmény a megyében működő Tankerületi 

Központokkal (Nyíregyházi, Kisvárdai és Mátészalkai Tankerületi Központok) 

együttműködik. 
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Ezen hivatalokkal együttműködve állítja össze a Megyei Szakértői Bizottság az SNI 

ellátásban részt vevő köznevelési intézményeket tartalmazó jegyzéket.26 

A pedagógusminősítésekkel, KIR hivatali ügyintézéssel, tankötelezettség megállapításával, 

valamint szaktanácsadói feladatokkal kapcsolatban az Oktatási Hivatal Nyíregyházi 

Pedagógiai Oktatási Központjával tartunk kapcsolatot.  

Szakmai kérdésekben, az összehangolt és színvonalas feladatellátás megvalósítása érdekében 

az Intézmény más Megyei Pedagógiai Szakszolgálati intézményekkel is kapcsolatban áll, 

egyeztet (vezetőség vagy főigazgatói munkaközösségeken keresztül). 

 

Az Intézmény hatékony és magas színvonalú feladatellátás megvalósítása érdekében 

folyamatos és kölcsönös kapcsolatot tart fenn a pedagógiai szakszolgálatok (szakszolgálati 

feladatok, szakemberek) érdekképviseleti szerveivel, országos szakmai közösségeivel, 

fórumaival: 

 Nemzeti Pedagógus Kar szakmai tagozatai 

 Nevelési Tanácsadók Országos Egyesülete 

 Pedagógiai Szakszolgálatok Országos Egyesülete 

 Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 

 Magyar Pszichológiai Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata 

 Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület 

 Gyógytestnevelők Országos Egyesülete 

 

Az intézmény munkakapcsolatban állhat a megyében működő, a szakszolgálat 

feladatellátással összefüggő civil szféra képviselőivel. 

 

7.1.2. Belső kapcsolatai: 

- igazgatói értekezleteken, 

- online értekezleteken, 

- munkaközösségi megbeszéléseken, 

- alkalmazotti értekezletek kapcsán, 

- szakalkalmazotti értekezletek kapcsán, 

- egyéb belső információáramlás, tájékoztatás útján valósulnak meg. 

 

7.2. Az intézményi munka megfelelő szintű irányítása érdekében a tagintézmény 

igazgatójának kapcsolatban kell állnia az alábbi intézményekkel, szervekkel, 

szervezetekkel 

                                                           

26 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 16.§ (3) bekezdés 
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7.2.1. Külső kapcsolatok csatornái: 

- a Fenntartó felé a főigazgatón keresztül, valamint közvetlenül, 

-  az ellátási területhez tartozó óvodák, általános és középiskolák igazgatóival, 

pedagógusaival, megyei szakértői bizottság esetén gyógypedagógiai intézményekkel 

(óvodák, iskolák, speciális tagozatok, szakiskolák ápoló-gondotó otthonok stb.) – 

kapcsolattartó: tagintézmény vezető, helyettes, pedagógus, ügyintéző. 

- Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás kapcsán bölcsődékkel és 

speciális bölcsődékkel – elsősorban a szakember, 

- az egészségügyben dolgozókkal (védőnők, körzeti orvosok, gyermekpszichiáterek, 

neurológus szakemberek) a tagintézmény vezető, valamint a feladatellátásban részt 

vevő pedagógus, 

- az ellátási körzethez tartozó illetékes önkormányzatok képviselőivel, (polgármester, 

jegyző) – elsősorban a tagintézmény-vezetője vagy helyettesén keresztül. 

- az ellátási körzethez tartozó illetékes Kormányhivatal, Járási Hivatal, képviselőjével, a 

gyermek/tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes 

tankerületi igazgatóval – hatósági eljárások során a tagintézmény és intézményvezető, 

- az Oktatási Hivatallal az ellátási körzethez tartozó beiskolázással kapcsolatos szakértői 

feladatok elvégzése céljából a tagintézmény és intézményvezető, 

- az ellátási területhez tartozó Gyermekjóléti Szolgálatokkal és gyermekvédelmi 

intézményekkel rendszeres esetmegbeszélések, jelzőrendszeri megbeszélések, 

hivatalos levelezés útján, a tagintézmény vezető, helyettes, pedagógus, ügyintéző, 

- más pedagógiai szakszolgálati feladatellátáshoz kapcsolódó szakmai szervezetekkel, 

civil szervezetekkel a tagintézmény-vezető tartja a kapcsolatot. 

- A Pedagógiai Szakszolgálatot szakmai kérdésekben megkereső, tömegkommunikációt 

képviselő szervezeteknek a Főigazgató jóváhagyásával, a tagintézmény-vezető vagy 

az általa megjelölt szakember nyilatkozhat. Nem szakmai jellegű, az intézmény 

működését érintő kérdésekben, a Főigazgató nyújthat tájékoztatást, a fenntartó 

beleegyezésével. 

- Minden más megkeresés esetén a tagintézmény-vezető jogosult hivatalos 

tájékoztatásra. 

7.2.2. Belső kapcsolatok: 

- igazgatói tanácskozások alkalmával más tagintézmények vezetőivel, főigazgatóval, 

- értekezletek, szakmai megbeszélések alkalmával a tagintézmény alkalmazottaival, 

- belső levelezési rendszer, belső információáramlás útján (helyben szokásos módon:  

e-mail, hirdetőtábla, személyes informálás). 
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7.3. A magas színvonalú szakmai tevékenység megvalósítása érdekében, a 

szakalkalmazottnak kell kapcsolatot tartani az alábbi esetekben: 

7.3.1. Külső kapcsolatok: 

- az ellátási körzet oktatási-nevelési intézményeinek pedagógusaival 

a munkakapcsolatban résztvevő szakemberek tartanak rendszeres kapcsolatot a 

feladat-ellátási helyen. 

- A gyermekek ellátása során a gyámhatóság, a gyermekjóléti szolgálatok 

munkatársaival, a nevelési-oktatási intézmények pedagógusaival, a további vizsgálatot 

végző szakemberekkel a vizsgálatban részt vevő pedagógusok veszik fel a kapcsolatot. 

- A szakalkalmazottak rendszeres kapcsolatot tartanak az általuk ellátott gyermekek 

szüleivel, gyámjával, gondviselőivel, nevelőszülőkkel személyes konzultáció, 

fogadóóra keretében. 

- Az illetékes gyermekpszichiátria orvosaival, gyermekorvosokkal a szakszolgálati 

feladatellátás hatékonyságának érdekében tartanak fenn kölcsönös szakmai 

kapcsolatot. 

- A gyógytestnevelés esetén az iskolaorvosokkal, védőnőkkel ápolnak rendszeres 

kapcsolatot (szűrések eredménye, ellátandó gyermekek listájának összeállítása). 

- Kapcsolatot tartanak minden olyan egészségügyi, gyermekvédelmi intézménnyel, 

valamint országos illetékességű szakértői bizottsággal, amelyek a gyermek 

diagnózisának megalapozását igénylik, fejlesztését segítik. 

7.3.2. Belső kapcsolatok: 

- Szakalkalmazotti értekezletek alkalmával, közvetlen munkatársaival, a tagintézmény 

dolgozóival tartanak kapcsolatot. 

- Munkaközösségi értekezletek alkalmával más tagintézmények alkalmazottaival állnak 

munkakapcsolatban az eredményes munkavégzés érdekében. 

7.4. A zökkenőmentes ügyintézés érdekében pedagógiai munkát közvetlenül segítő 

alkalmazott tart rendszeres kapcsolatot az alábbi esetekben: 

7.4.1. Külső kapcsolatok: 

- oktatási-nevelési intézmények iskolatitkáraival, 

- szülőkkel, pedagógusokkal időpont egyeztetés miatt, 

- tanulókkal, gyermekekkel (pl.: gyermekek kísérése), 

- fenntartó alkalmazottaival (adminisztratív ügyintézés). 

 

7.4.2. Belső kapcsolatok: 

- a tagintézmény minden dolgozójával napi kapcsolatban van, 

- a székhelyintézmény adminisztratív munkakörben dolgozó alkalmazottakkal 

rendszeres kapcsolatot tart (ügyintézés, adatszolgáltatás). 
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VIII. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

8.1. A belső ellenőrzés célja: 

 

A belső ellenőrzés legfontosabb célja a minőségelvű munkavégzés megvalósítása. 

A belső ellenőrzésnek minden szinten biztosítani kell a vezetői munka hatékonyságát és 

valamennyi tevékenység során segítenie kell az intézmény életét és az intézmény működését 

meghatározó jogszabályok, külső és belső szabályzatok, utasítások betartását és betartatását, a 

szabálytalanságok feltárását, a felelősség megállapítását. 

 

Az intézményi belső ellenőrzés feladatai: 

- Biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az éves munkatervben és egyéb 

belső szabályzataiban előírtak alapján) működését. 

- Segítse elő az intézményben folyó munka eredményességét, hatékonyságát, 

- segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését. 

- Az intézményvezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a 

dolgozók munkavégzéséről, 

- feltárja és jelezze az intézményvezetés és a dolgozók számára a szakmai és jogi 

előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt. 

- Szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével kapcsolatos 

belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

 

Az ellenőrzés irányelvei: 

- információt biztosítson az intézmény, felelős vezetői számára, az intézményben folyó 

munka tartalmáról és annak szakmai színvonaláról. 

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

intézmény törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai működését. 

 

Az ellenőrzésre jogosult: 

- Főigazgató 

- Főigazgató helyettesek 

- Igazgatók 

- Igazgató helyettesek 

- Munkaközösség vezetők 

- Munkacsoport vezetők 

- BECS tagok 

 

Az ellenőrzésre jogosult belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei: 

 

- A belső ellenőrzést végző dolgozó jogosult: 

o az ellenőrzéshez kapcsolódva az intézmény bármely helyiségébe belépni, 

o az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról 
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másolatot készíteni, 

o az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelemmel 

kísérni, 

o az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni. 

 

- A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles: 

o az ellenőrzéssel kapcsolatban, a jogszabályokban és az intézmény belső 

szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelően eljárni, 

o az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni, 

o az észlelt hiányosságokat írásban közölni az ellenőrzött dolgozókkal és a saját, 

illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével, 

o hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott utasítás 

szerint időben megismételni. 

 

Az ellenőrzésre jogosult belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai: 

 

- Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban, az intézmény 

belső szabályzataiban, az éves ellenőrzési tervben előírtak szerint a tanév során 

folyamatosan végezni, 

- Az ellenőrzések teljesítéséről, az ellenőrzés megállapításairól közvetlen felettesét 

tájékoztatnia kell. 

- Az ellenőrzés tényét és megállapításait írásba kell foglalnia, amit a dolgozóval köteles 

ismertetni, valamint az erről készült, általa aláírt feljegyzést a dolgozóval is aláiratni. 

- Hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést végzőnek: 

- a hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az ellenőrzött dolgozó figyelmét, 

valamint a pótlás határidejét írásban rögzíteni, 

- a hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie kell. 

 

Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei: 

 

- Az ellenőrzött dolgozó jogosult: 

o az ellenőrzés megállapításait megismerni (ellenőrzési feljegyzés), 

o az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket tenni, 

és ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez. 

 

- Az ellenőrzött dolgozó köteles: 

o az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő 

kéréseit teljesíteni, 

o a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat a jegyzőkönyvben előírt határidőig 

megszüntetni. 

 

Az ellenőrzés kiterjed: 

- munkafegyelemre, 

- a munka minőségére, 
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- a munkaköri kötelezettségben meghatározott feladatokra, 

- a szakszolgálati feladatellátáshoz kapcsolódó dokumentumok (forgalmi napló, 

munkanapló, foglalkozással kapcsolatos dokumentumok, szakvélemények, 

szakértői vélemények, INYR vezetése, jelenléti ív, pedagógus munkaidő 

nyilvántartó lap és egyéb intézményi dokumentumok szakember általi pontos 

vezetése, tartalmi és formai szempontok szerinti ellenőrzése). 

 

Az ellenőrzés fajtái: 

- Tervszerű, munkatervben rögzített, előre megbeszélt szempontok szerint. 

- Spontán, alkalomszerűen, a problémák feltárása, megoldása érdekében, vagy napi 

felkészültség mérése érdekében. 

A látogatás mindenkor a jobbítás, a segítés érdekében történik. A tapasztalatokat értékeljük, 

meghatározzuk a fejlesztési lehetőségeket. Az általános tapasztalatokat a dolgozóval közösen 

megbeszéljük. 

 

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

illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az intézményi munkaterv részét képező belső 

ellenőrzési terv határozza meg. Az intézmény belső ellenőrzési tervének elkészítéséért a 

főigazgató, a tagintézményre vonatkozó ellenőrzési terv összeállításáért az igazgató a felelős. 

 

8.2  A szakmai munka belső ellenőrzésének rendje 

 

A szakmai munka belső ellenőrzésének megszervezéséért, hatékony működtetéséért a főigazgató 

felelős, aki ezt a feladat-és hatáskört megosztja az általános főigazgató helyettessel, szakmai és 

koordinációs főigazgató-helyettessel, a tagintézmény igazgatókkal, azok helyetteseivel, valamint 

a munkaközösség-vezetőkkel. 

 

A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik: 

- Főigazgató, Főigazgató helyettesek: 

- ellenőrzési feladatai az intézmény egészére kiterjednek. 

- Ellenőrzi az intézmény összes dolgozójának szakmai, gazdálkodási és 

ügyviteli, valamint technikai jellegű munkáját, 

- elkészíti az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát, 

- összeállítja tanévenként (az intézményi munkatervhez igazodva) az éves 

ellenőrzési tervet, 

- felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett. 

- Ellenőrzi a szakmai munkaközösségek vezetőinek tevékenységét. 

 

- Igazgatók, Igazgatóhelyettesek: 

Folyamatosan ellenőrzi a hozzá beosztott dolgozók szakmai és ügyviteli munkáját, ennek 

során különösen: 

- a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét, 

- a pedagógusok adminisztrációs munkáját, 

- a pedagógusok szakmai munkájának módszereit és eredményességét. 
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- Munkaközösség-vezetők: 

Folyamatosan támogatják a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok munkájának 

ellenőrzési folyamatát. 

 

Az általánosítható tapasztalatokat – a feladatok egyidejű meghatározásával – a tanév végi 

szakalkalmazotti értekezleten összegezni és értékelni kell.  

 

IX. INTÉZMÉNYI VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

 

9.1. Tanulói balesetek 

 

Az Intézmény minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek, tanulók 

részére az egészségük és testi épségük megőrzését biztosítsa, valamint ha észleli, hogy a 

gyermek, tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

 

9.1.1. Az Intézmény dolgozóinak feladatai a gyermek- és tanulóbalesetek megelőzésével 

kapcsolatosan 

- Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az intézményi munkabiztonsági 

(munkavédelmi) szabályzatának, valamint a tűzvédelmi utasításnak és a tűzriadó tervnek 

a rendelkezéseit. 

- A pedagógusok a foglalkozások ideje alatt kötelesek a rájuk bízott gyermekek/tanulók 

tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-

megelőzési szabályokat a gyermekekkel/tanulókkal betartatni. 

- Az Intézmény vezetője (főigazgató, igazgató) az egészséges és biztonságos 

munkavégzés tárgyi feltételeinek munkavédelmi ellenőrzéséről – külső szakértő által - 

rendszeresen gondoskodik. A munkavédelmi ellenőrzések időpontját az intézmény 

munkavédelmi szabályzata tartalmazza. 

9.1.2. Az Intézmény dolgozóinak feladatai a gyermek/tanulóbalesetek esetén 

- A gyermekek/tanulók felügyeletét27 ellátó pedagógusnak a gyermeket/tanulót ért 

bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a 

következő intézkedéseket: 

- gondoskodik a sérült gyermek/tanuló elsősegélyben részesítéséről az erre kijelölt és 

kiképzett dolgozó által, 

- ha szükséges orvost kell hívnia, 

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

                                                           

27 Gyermek, tanuló felügyelete a pedagógiai szakszolgálati intézményben, illetve szakszolgálati feladat ellátása 

alatt: a gyermek, tanuló testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről való gondoskodás, azon idő alatt, 

amíg a gyermek a pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátó szakember tényleges jelenlétében a 

szakszolgálati ellátásban részesül, függetlenül attól, hogy az ellátás milyen helyszínen valósul meg. (EMMI 

rendelet 45/A.§) 
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- E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi intézményi dolgozó is 

köteles részt venni. 

- A balesetet szenvedett gyermeket/tanulót 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 igazgatójának ki 

kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat.  

- Hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell 

hajtani. 

 

9.2. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendő 

 

Az Intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem 

látható eseményt, amely a szakmai munka szokásos menetét akadályozza, illetve az 

intézményben tartózkodó gyermekek/ tanulóinak és dolgozóinak 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. 

- járvány 

-  A bűncselekmény vagy annak megalapozott gyanúja,  

- személyi sérüléssel, illetve orvosi vagy mentőszolgálati beavatkozással járó baleset- 

függetlenül attól, hogy a köznevelési intézmény területén következik be, vagy sem-,  

- jelentős anyagi kárral járó esemény,  

- foglalkoztatott által elkövetett olyan súlyos kötelezettségszegés, mulasztás, amely a 

diákok érdekeinek sérelmére történik, 

-  illetve minden egyéb rendkívüli esemény, amely a feladatellátást befolyásolja és a 

közvélemény érdeklődésére számot tarthat. 

Amennyiben az Intézmény bármely dolgozójának az Intézmény épületét vagy a benne 

tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, 

köteles azt azonnal közölni a tagintézmény igazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult 

felelős vezetővel. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

- az intézmény igazgatója, 

- az igazgatóhelyettes. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:  

- a tagintézmény igazgatójának a főigazgatót, aki továbbítja az információt a fenntartó felé, 

- tűz esetén a tűzoltóságot, 

- robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 
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- személyi sérülés esetén a mentőket, 

- egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az intézmény igazgatója szükségesnek tartja. 

 

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

utasítására az épületben tartózkodó személyeket értesíteni (riasztani) kell, valamint 

haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a 

benntartózkodó személyeknek a tűzriadó terv és a bombariadó terv mellékleteiben található 

"Kiürítési terv" alapján kell elhagyniuk. 

A foglalkozásokon résztvevők a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen 

történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a gyermekek/tanulók részére 

foglalkozást tartó pedagógus a felelős. 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 

- az épületből minden gyermeknek/tanulónak, szülőnek távoznia kell, ezért a foglalkozást 

tartó pedagógusnak a vizsgálati helyiségen kívül (pl.: mosdóban, váróban) tartózkodó 

gyerekekre, szülőkre is gondolnia kell, 

- a kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület 

elhagyásában segíteni kell, 

- a foglalkozás helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó pedagógus 

hagyhatja el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen 

valamelyik tanuló, szülő az épületben.  A pedagógusok a gyermekeket, tanulókat a 

vizsgálati helyiség elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő megérkezéskor 

meg kell számolnia. 

 

Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület 

kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi 

feladatokról: 

- a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

- a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 

- a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 

- az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

- a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek 

stb.) fogadásáról. 

 

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az intézmény igazgatójának 

vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

- a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 

- a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 

- az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 

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

- az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 

- az épület kiürítéséről. 

 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, 
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illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további 

biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv 

vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója, valamint a szülők kötelesek 

betartani. 

 

A rendkívüli esemény miatt kiesett foglalkozási órákat a nevelőtestület által meghatározott 

napokon be kell pótolni. 

A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” c. igazgatói 

utasítás tartalmazza. A tűzriadó terv elkészítéséért és a dolgozókkal történő megismertetéséért, 

valamint évenkénti felülvizsgálatáért az Intézmény igazgatója a felelős. 

Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben szereplő kiürítési terv alapján évente legalább egy 

alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az intézmény igazgatója a felelős. 

A tűzriadó tervet lezárt borítékban az intézmény alábbi helyiségeiben kell elhelyezni: 

- irattár 

- közös nevelői helyiség. 

 

Bombariadó esetén intézkedést az igazgató tehet. Akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben 

szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. 

Az épület kiürítése a Tűzriadó terv szerint történik. Az épület kiürítésének időtartamáról, a 

gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető hatóság információja alapján az igazgató, 

akadályoztatása esetén az intézkedéssel megbízott személy dönt. 

A bombariadóról, a hozott intézkedésről az igazgató rendkívüli jelentésben értesíti a 

fenntartót. 

 

A járvány okozta veszélyhelyzet Magyarország Kormánya általi kihirdetése esetén a 

Fenntartó Nyíregyházi Tankerületi Központ járványügyi előírásaira vonatkozó egyeztetést 

követően a járványügyi szabályok és intézkedési tervek betartását követve működik tovább az 

intézmény. 

 

Az Intézmény alkalmazottai a biztonságos, egészséges munkavégzés érdekében - a 

jogszabályoknak megfelelően - munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesülnek.  

Az Intézményben vizsgálaton/foglalkozáson résztvevő gyermekek/tanulók számára a 

biztonságos és egészséges környezethez szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek 

javítása folyamatosan történik. 

Az intézményben választott munkavédelmi képviselők a munkáltatóval való együttműködés 

során képviselik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő 

munkavállalói jogokat és érdekeket. Az erről szóló részletes rendelkezéseket tartalmazza a 10. 

sz. melléklet a Munkavédelmi szabályzatról. 

A munkavédelmi képviselők munkaköri leírással rendelkeznek, melyet a munkaköri leírások 

között találhatunk. 
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X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

Külön rendelkezések: 

Az Intézmény szervezeti és működési szabályzatában tagintézményi szintre lebontva kell 

meghatározni: 

 

a. a működés rendjét, ezen belül a tagintézményi tanács működésének rendjét, 

b. az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel, egészségügyi intézményekkel valamint a gyámhatósággal 

való kapcsolattartás formáját és rendjét, 

c. a szülőkkel való kapcsolattartás formáját és rendjét, 

d. a vezetők közötti feladatmegosztást, annak megjelölésével, hogy a pedagógiai 

szakszolgálati intézmény mely szakmai feladatának, tevékenységének szakmai 

irányításáért felelős, 

e. a pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak, és a pedagógiai munkát 

segítőknek – a meghatározott képesítési előírásoknak megfelelően – a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásába történő 

részvételének rendjét, 

f. a belső ellenőrzés rendjét, 

g. az a)–c) pont alá nem tartozó külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, 

h. az intézményi pecsét használatára való jogosultságot, 

i. a tagintézmények belső kapcsolattartásának rendjét 

j. a szakmai értekezletek rendjét 

k. a tagintézmények ellátási körzetét, az ellátott intézmények jegyzékét 

l. valamint mindazt, amelynek szabályozását jogszabály előírja. 

 

Az Intézmény székhelyére és tagintézményeire vonatkozó ezen külön rendelkezések az 

SZMSZ 6. sz. mellékleteiben találhatóak. 

 

10.1. Az iratkezelés szabályai*28  

Az iratok kezelésének részletes szabályait az intézmény Ügyviteli és iratkezelési szabályzata 

tartalmazza az SZMSZ 4. sz. melléklete alapján.  

 

10.2. A dolgozóknak járó juttatások 

Az egészségügyi ellátás rendje alapján az Intézmény a Fenntartó által az 1993. évi XCII. 

törvény 58.§-ában előírt egészségügyi ellátást valamennyi dolgozója részére biztosítja. Az 

üzemorvossal egyeztetett éves vizsgálatok ütemezését a dolgozókkal ismerteti. 

                                                           

28 15/2013 (II.26.)EMMI rendelet 8.sz. melléklete 
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A foglalkoztatottak részére utazási hozzájárulást a jogszabályoknak megfelelően a rendszeres 

munkába járáshoz és a feladatellátási helyre történő utazáshoz (kirendelés) a Fenntartó 

biztosítja. A kifizetéshez a fenntartó által meghatározott eljárási rend szerint (dokumentumok 

benyújtásával) az igazgató és a főigazgató aláírásával igazolja a kifizetés jogosságát és 

indokoltságát. 

A dolgozóknak járó egyéb juttatásokról a fenntartó rendelkezik. 

 

10.3. Kártérítési felelősség 

Az intézmény területén keletkezett kárt a károkozónak kell megtérítenie. 

A dolgozó általi károkozásról az igazgatót vagy az adminisztrátort értesíteni kell. 

A gyermekek által okozott kárról a szülőt kell értesíteni. Ekkor a kárfelmérés a vezető vagy az 

általa megbízott személy dolga és a kártérítést a szülővel-gondviselővel kell rendezni. 
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XI. Záró rendelkezések 

 

Az SZMSZ felülvizsgálatának rendje: 

Az intézmény Szervezet és Működési Szabályzatát felül kell vizsgálni, ha: 

 a jogi szabályozás változásai megkövetelik, 

 az intézmény főigazgatója vagy dolgozóinak nagyobb csoportja kéri 

 fenntartói döntés indokolttá teszi. 

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása az alkalmazotti közösség javaslata 

alapján történhet. 

A hatályba lépés napja, az SZMSZ jóváhagyásának a napja. 

Az Intézmény eredményes működéséhez szükséges további rendelkezéseket önálló 

szabályzatok, intézményvezetői utasítások tartalmazzák. 

Ezen, a mellékletben található szabályzatok jelen SZMSZ változtatása nélkül is módosíthatók, 

amennyiben a jogszabályi előírások, belső intézkedési megfontolások, vagy az 

Intézményfelelős vezetőjének megítélése ezt szükségessé teszik. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény főigazgatója készíti el, a szakszolgálatot 

ellátó dolgozók fogadják el egyéni szavazással, minimum kétharmados részvétellel. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megtartásáért az intézményben dolgozók 

fegyelmi felelősséggel tartoznak. 

Az SZMSZ nyilvánosságra hozatalának módja: 

Az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát a jóváhagyástól számított két héten belül 

írásban nyilvánosságra kell hozni. A nyilvános elhelyezésről a főigazgató gondoskodik az 

alábbi módon: egy példány elhelyezése tagintézményekben és a telephelyeken az 

alkalmazottak számára elérhető helyen, egy példány a főigazgatónál, egy példány a 

Nyíregyházi Tankerületi Központban, egy példány az irattárban. Elektronikus formában a 

tagintézményi honlapokra, valamint, az OH elektronikus felületeire történik a feltöltés. 
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XII. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a köznevelési intézmény 

szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó módosított szabályzatot az intézmény 

főigazgatójának előterjesztése alapján az szakalkalmazotti értekezlet 2021. január 15. napján 

fogadta el. 

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény fenntartójának a Nyíregyházi 

Tankerületi Központ egyetértésével lépett hatályba és ezzel az ezt megelőző Szervezeti és 

Működési Szabályzat elvesztette érvényességét. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékletet képező egyéb belső szabályzatok 

betartása az intézmény valamennyi dolgozója számára kötelező. 
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Mellékletek 

 
 

 

A Mellékletek jegyzéke: 

 

 

 

 

 

 

 

- 1.sz. melléklet: Munkaköri leírások 

- 2.sz. melléklet: Közalkalmazotti Szabályzat 

- 3.sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat 

- 4. sz. melléklet: Ügyintézési és Iratkezelési Szabályzat 

- 5. sz. melléklet: Panaszkezelési Szabályzat 

- 6. sz. melléklet: A tagintézmények szervezetére és működésére vonatkozó külön 

szabályok 

- 7. sz. melléklet: Bélyegző nyilvántartás és bélyegző kezelési szabályzat 

- 8. sz. melléklet: INYR kezelési szabályzat 
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1. sz. melléklet  

Munkaköri leírások 

 

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

6. sz. melléklet alapján 

 

1/A. Általános Főigazgató helyettes munkaköri leírása 

 

1/B. Szakmai és koordinációs főigazgató helyettes munkaköri leírása 

 

1/C. Igazgató munkaköri leírása 

1/D. Igazgató helyettes munkaköri leírása 

1/E Gyógypedagógus munkaköri leírása 

1/F. Pszichológus munkaköri leírása 

1/G. Iskola- és óvodapszichológia koordinátora munkaköri leírása 

1/H. Konduktor munkaköri leírása 

1/I. Fejlesztőpedagógus munkaköri leírása 

1/J. Logopédus munkaköri leírása 

1/K. Tanácsadó pedagógus munkaköri leírása 

1/L. Gyógytestnevelő tanár munkaköri leírása 

1/M. Tehetséggondozó koordinátor munkaköri leírása 

1/N. Gyógypedagógiai/Pedagógiai asszisztens munkaköri leírása 

1/O. Gyógytornász munkaköri leírása 

1/P. Szakszolgálati titkár munkaköri leírása 

1/Q. Ügyviteli dolgozó munkaköri leírása 

1/R. Kisegítő dolgozó munkaköri leírása 

1/S. Rendszergazda munkaköri leírása 

1/SZ. Munkaköri leírás kiegészítése  

Megjegyzés: Az igazgató köteles minden tanév szeptemberében a munkaköri leírásokat az 

aktuális szakszolgálati feladatmegosztás és a tagintézmény helyi sajátosságai alapján, a 

munkakörökben bekövetkező változásokat egyénre szabottan módosítani. 
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1/A. melléklet 

 

 

 

M U N K A K Ö R I  L E Í R Á S  

 

 

 

Intézmény neve:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Intézmény címe:  4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. 

Fenntartó szerve: Nyíregyházi Tankerületi Központ 

Az intézmény vezetője: Emberi Erőforrások Minisztériuma által pályázat útján 

kinevezett főigazgató 

Az intézmény működési területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye települései 

 

 

F Ő I G A Z G A T Ó - H E L Y E T T E S  

 

 

Név:       

Leánykori neve:   

Anyja neve:     

Szül.hely, idő:                     

Lakcíme:                     

Adóazonosító jele:   

TAJ száma:     

 

Munkakör megnevezése:  általános főigazgató-helyettes 

Munkavállaló végzettsége, képzettsége:  

 

FEOR szám: 1328  

 

Munkavégzés helye:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

                                      4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. 

Feladatellátási helye:   

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, 4400 Nyíregyháza, 

Vécsey köz 27. 

- A feladatellátási hely szükség szerint a tanév során változtatható. 

 

Heti munkaidő: 40 óra 

Kötelező óraszám: 4 óra /gyermekkel, tanulóval való közvetlen foglalkozás/ 

 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Nyíregyházi Tankerületi Központ Igazgató, Főigazgató 
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A munkakörnek utasítást adó munkakörök: Főigazgató  

 

Közvetlen felettese: Főigazgató 

 

A munkakör célja: a 15/2013. (II.26.) EMMI rendeletben foglalt feladatok ellátása. 

 

Munkaköri feladatai: 

 

Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a mindenkor érvényes jogszabályok: 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

- 15/2013 EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

valamint: 

- az intézmény szakmai alapdokumentuma 

- Szervezeti és Működési Szabályzata 

- az intézményi munkaterv határozzák meg.  

 

Munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával végzi. 

 

Alaptevékenysége: 

 

 

- általános jelleggel helyettesíti a főigazgatót, 

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

tagintézmények leterheltségét, 

- kapcsolatot tart a tagintézményekkel, közvetíti a főigazgató utasításokat és a 

tagintézmények jelzéseit, 

- figyelemmel kíséri az Intézmény működését meghatározó jogszabályokat, 

- gondozza az Intézmény szabályzatait, 

- gondozza az Intézmény továbbképzési programját, 

- ellenőrzési feladatokat lát el, 

- gondozza az Intézmény nyilvántartó rendszereit, 

- eleget tesz az Intézmény adatközlési kötelezettségének, 

- ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

 

Végzettségnek megfelelő feladatok: 

 

Egyéni feladatok: 

 

 

A munkavállaló jogai: 

 

Munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: 

- mint közösségi tagot megbecsüljék, munkáját értékeljék, elismerjék; 



 
 

57 
 

- emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák; 

- hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez; 

- a közalkalmazotti közösség tagjaként gyakorolja az ehhez kapcsolódó jogokat; 

- részt vegyen az intézmény munkatervének tervezésében, elfogadásában, 

értékelésében, az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadásában; 

- részt vegyen az intézményvezetői pályázathoz készített vezetői programmal 

összefüggő szakmai vélemény kialakításában; 

- szakmai ismereteit, tudását továbbképzés útján gyarapítsa; 

- részt vegyen szakmai kísérletekben, tudományos kutatómunkában; 

- szakmai egyesületek, kamarák tagjaként, vagy képviseletében részt vegyen helyi, 

regionális és országos szintű testületek munkájában. 

 

A munkavállaló kötelezettségei: 

 

- köteles betartani az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat, az egyéb 

kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírás előírásait, 

- köteles az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, a 

megállapított munkaidőt munkában tölteni, 

- törekednie kell a feladatai végrehajtása során a színvonalas munkavégzésre, 

- munkája során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedni az intézmény 

dolgozóival, 

- közreműködik a közösség fejlesztésében, közös vállalások teljesítésében, 

munkaközösségi munkában való aktív részvételben, 

- részt vesz az intézményi megbeszéléseken, értekezleteken, 

- köteles megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a 

hivatalosnak minősített titkot,  

- a titoktartásra vonatkozó rendelkezések alapján csak az intézmény vezetőjének 

felhatalmazása alapján az iratkezelési szabályzat keretei között továbbíthatja az 

adatokat, 

- a titoktartási kötelezettség nem foglalja magában a gyermek, tanuló állapotával, 

fejlődésével kapcsolatos belső szakmai megbeszéléseket, a külső intézményekkel, 

pedagógusokkal folytatott megbeszélések során az adatvédelmi szabályzat alapján 

adható ki adat a gyermekről, tanulóról, ill. családjáról 

- a szülőt tájékoztatni kell a gyermekkel, tanulóval folytatott diagnosztikus és terápiás 

munka konkrét eredményéről /a gyermek által közölt bizalmas adatok nélkül/, a 

gyermek érdekében megteendő intézkedésekről, lehetőségekről, 

- vallási, világnézeti kérdésekben semlegesnek kell maradnia,  

- munkáját az általános és a szakmai etikai előírások alapján végzi, 

- törvényi előírások továbbképzésben vesz részt, ennek elmulasztása esetén 

munkaviszonya megszüntethető. 

 

A munkavállaló felelős: 
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- a rábízott gyermek, tanuló testi, szellemi épségéért, 

- a vizsgálat pontos kezdéséért, rendjéért, 

- az éves munkatervben munkaterületére megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért, 

- az adminisztráció /nyilvántartási tasak, egyéni nyilvántartási, foglalkozási napló, napi 

forgalom, statisztikai adatok, szakvélemény elektronikus formában való elkészítése/ 

pontos vezetése, 

- az átvett eszközökért /szakmai anyagok, tesztek, játékok, egyéb eszközök/, 

- minden hónap végéig a túlóra leadásáért, 

- intézményi körlevelek, tájékoztatások aláírásáért, 

- személyi adataiban történő változás bejelentéséért, 

- közalkalmazotti jogviszonyával, munkavégzésével kapcsolatosan felmerülő pénzügyi 

számlák, bizonylatok, hivatalos iratok haladéktalan leadásáért. 

 

Külső kapcsolatok: 

 

- rendszeres munkakapcsolatban áll az általa ellátott gyermek, tanuló pedagógusaival, 

- rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az általa ellátott gyermekkel, tanulóval, ill. 

családjával kapcsolatban álló gyermekvédelmi intézményekkel, hatósági szervekkel 

/gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság, gyámhivatal, rendőrség stb./. 

A munkaköri leírást kiadta: 

 

 

……………………………… 

         főigazgató 

Kelt: Nyíregyháza,  

 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve 

kötelező érvényűnek tartom.  

 

 

        ………………………………. 

munkavállaló 

Kelt: Nyíregyháza, ……….. év……..hó……nap 
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1/B. melléklet 

 

 

M U N K A K Ö R I  L E Í R Á S  

 

 

 

Intézmény neve:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Intézmény címe:  4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. 

Fenntartó szerve: Központ Nyíregyházai Tankerületei Központ 

Az intézmény vezetője: Emberi Erőforrások Minisztériuma által pályázat útján 

kinevezett főigazgató 

Az intézmény működési területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye települései 

 

 

F Ő I G A Z G A T Ó - H E L Y E T T E S  

 

 

Név:                            

Leánykori neve:    

Anyja neve:     

Szül.hely, idő:            

Lakcíme:     

Adóazonosító jele:   

TAJ száma:     

 

Munkakör megnevezése:  szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes 

Munkavállaló végzettsége, képzettsége:  

 

FEOR szám: 1328  

 

Munkavégzés helye:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

                                      4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. 

Feladatellátási helye:  

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, 4400 Nyíregyháza, 

Vécsey köz 27.  

- A feladatellátási hely szükség szerint a tanév során változtatható. 

 

Heti munkaidő: 40 óra 

Kötelező óraszám: 4 óra /gyermekkel, tanulóval való közvetlen foglalkozás/ 

 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Nyíregyházi Tankerületi Központ Igazgató, Főigazgató 

 

A munkakörnek utasítást adó munkakörök: főigazgató  
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Közvetlen felettese: főigazgató 

 

A munkakör célja: a 15/2013. (II.26.) EMMI rendeletben foglalt feladatok ellátása. 

 

Munkaköri feladatai: 

Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a mindenkor érvényes jogszabályok: 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

- 15/2013 EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

valamint: 

- az intézmény szakmai alapdokumentuma 

- Szervezeti és Működési Szabályzata 

- az intézményi munkaterv határozzák meg.  

 

Munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával végzi. 

 

Alaptevékenysége: 

 

 a megyei szakértői bizottság szakmai irányítása, 

 gyermekek, tanulók vizsgálatával, a tanácsadással, kapcsolatos feladatok. 

 közvetlenül irányítja a székhely által ellátott szakmai feladatok végrehajtását, ezen 

belül felel a székhely vonatkozásában 

 a szakmai munkáért, 

 a szakalkalmazotti testület vezetéséért, 

 a szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért,  

 a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

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

valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért, 

 a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért. 

 a szakszolgálati tevékenységek közül ellátja a szakértői bizottsági tevékenység és a 

továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás szakmai koordinációját, 

 az érintett szakszolgálati tevékenység (ek) 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, 

 ellenőrzési feladatokat lát el, 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

Egyéni feladatok: 

 

- részt vesz az igazgatótanács munkájában, 
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- részt vesz a megyei szakértői bizottság koordinációs feladatainak megvalósításában: 

a) a tankerületi szakértői bizottság szakmai és operatív működésének koordinációja, 

b) a megyei szintű diagnosztikai adatbázis működtetése, karbantartása, 

c) a szakértői vizsgálatoknál alkalmazott protokoll eljárások folyamatos ellenőrzése és 

fejlesztése, 

      d) speciális diagnosztikai feladatok koordinálása. 

- részletes anamnézist vesz fel a szülőktől és egyidejűleg tájékozódik a család 

környezeti státuszáról; 

- elvégzi a gyermek, tanuló pszichológiai, gyógypedagógiai vizsgálatát; 

- szükség szerint egyéb szakirányú vizsgálatra irányítja a gyermeket, tanulót; 

- az anamnézis, környezettanulmány, orvosi vizsgálat, pedagógiai vizsgálat, a 

gyermekkel és szülővel folytatott exploratív beszélgetés és a szükség szerinti speciális 

vizsgálatok eredményeinek összesített értékelése és a team munkában résztvevő 

munkatársakkal való konzultáció alapján felállítja a gyermek, tanuló diagnózisát; 

- a diagnózis alapján dönt a vizsgált személlyel kapcsolatos további tennivalóról; 

- a gyermek, tanuló vizsgálatának eredményei alapján szakértői véleményt készít; 

szakértői véleményét a vonatkozó jogszabályokban előírt határidőn belül a 

vizsgálatban közreműködőkkel egyeztetve, a hivatalos protokoll követelményeinek 

megfelelően készíti el, 

- szakvéleményezés esetén - a vizsgálat időigényességétől függően – késedelem nélkül 

megküldi a szakvéleményt az illetékes intézménynek, szülőnek; 

- az intézményi team munkában való hatékony részvétellel segíti a gyermek, tanuló 

komplex vizsgálatát  

- a pedagógusoknak konzultációs, esetmegbeszélő lehetőséget biztosít, nevelési vagy 

munkaközösségi értekezleteken szakmai témákban tájékoztatást, előadást tart,  

- hivatalos és társadalmi szervekkel együttműködik,  

- folyamatos önképzéssel tágítja szakmai ismereteit. 

 

A munkavállaló jogai: 

 

Munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: 

- mint közösségi tagot megbecsüljék, munkáját értékeljék, elismerjék; 

- emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák; 

- hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez; 

- a közalkalmazotti közösség tagjaként gyakorolja az ehhez kapcsolódó jogokat; 

- részt vegyen az intézmény munkatervének tervezésében, elfogadásában, 

értékelésében, az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadásában; 

- részt vegyen az intézményvezetői pályázathoz készített vezetői programmal 

összefüggő szakmai vélemény kialakításában; 

- szakmai ismereteit, tudását továbbképzés útján gyarapítsa; 

- részt vegyen szakmai kísérletekben, tudományos kutatómunkában; 

- szakmai egyesületek, kamarák tagjaként, vagy képviseletében részt vegyen helyi, 

regionális és országos szintű testületek munkájában. 
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A munkavállaló kötelezettségei: 

 

- köteles betartani az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat, az egyéb 

kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírás előírásait, 

- köteles az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, a 

megállapított munkaidőt munkában tölteni, 

- törekednie kell a feladatai végrehajtása során a színvonalas munkavégzésre, 

- munkája során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedni az intézmény 

dolgozóival, 

- közreműködik a közösség fejlesztésében, közös vállalások teljesítésében, 

munkaközösségi munkában való aktív részvételben, 

- részt vesz az intézményi megbeszéléseken, értekezleteken, 

- köteles megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a 

hivatalosnak minősített titkot,  

- a titoktartásra vonatkozó rendelkezések alapján csak az intézmény vezetőjének 

felhatalmazása alapján az iratkezelési szabályzat keretei között továbbíthatja az 

adatokat, 

- a titoktartási kötelezettség nem foglalja magában a gyermek, tanuló állapotával, 

fejlődésével kapcsolatos belső szakmai megbeszéléseket, a külső intézményekkel, 

pedagógusokkal folytatott megbeszélések során az adatvédelmi szabályzat alapján 

adható ki adat a gyermekről, tanulóról, ill. családjáról 

- a szülőt tájékoztatni kell a gyermekkel, tanulóval folytatott diagnosztikus és terápiás 

munka konkrét eredményéről /a gyermek által közölt bizalmas adatok nélkül/, a 

gyermek érdekében megteendő intézkedésekről, lehetőségekről, 

- vallási, világnézeti kérdésekben semlegesnek kell maradnia,  

- munkáját az általános és a szakmai etikai előírások alapján végzi, 

- törvényi előírások továbbképzésben vesz részt, ennek elmulasztása esetén 

munkaviszonya megszüntethető. 

 

A munkavállaló felelős: 

- a rábízott gyermek, tanuló testi, szellemi épségéért, 

- a vizsgálat pontos kezdéséért, rendjéért, 

- az éves munkatervben munkaterületére megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért, 

- az adminisztráció /nyilvántartási tasak, egyéni nyilvántartási, foglalkozási napló, napi 

forgalom, statisztikai adatok, szakvélemény elektronikus formában való elkészítése/ 

pontos vezetése, 

- az átvett eszközökért /szakmai anyagok, tesztek, játékok, egyéb eszközök/, 

- minden hónap végéig a túlóra leadásáért, 

- intézményi körlevelek, tájékoztatások aláírásáért, 

- az ügyelet pontos ellátásáért, 

- személyi adataiban történő változás bejelentéséért, 

- közalkalmazotti jogviszonyával, munkavégzésével kapcsolatosan felmerülő pénzügyi 

számlák, bizonylatok, hivatalos iratok haladéktalan leadásáért. 
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Külső kapcsolatok: 

 

- rendszeres munkakapcsolatban áll az általa ellátott gyermek, tanuló pedagógusaival, 

- rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az általa ellátott gyermekkel, tanulóval, ill. 

családjával kapcsolatban álló gyermekvédelmi intézményekkel, hatósági szervekkel 

/gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság, gyámhivatal, rendőrség stb./. 

 

 

A munkaköri leírást kiadta: 

 

……………………………… 

         főigazgató 

Kelt: Nyíregyháza, 2015. szeptember 01. 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve 

kötelező érvényűnek tartom.  

 

        ………………………………. 

munkavállaló 

Kelt: Nyíregyháza, ……….. év……..hó……nap 
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1/C. melléklet 

 

M U N K A K Ö R I  L E Í R Á S  

 

Intézmény neve:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Intézmény címe:  4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. 

Fenntartó szerve:                 Nyíregyházi Tankerületi Központ 

Az intézmény vezetője: Emberi Erőforrások Minisztériuma által pályázat útján 

kinevezett főigazgató 

Az intézmény működési területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye települései 

 

I G A Z G A T Ó  

Név:    

Leánykori neve:   

Anyja neve:    

Szül.hely, idő:            

Lakcíme:              

Adóazonosító jele:  

TAJ száma:    

Munkakör megnevezése:    

Munkavállaló végzettsége, képzettsége:  

 

 

FEOR szám: 1328  

Munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Feladatellátás helye: 

Heti munkaidő: 40 óra 

Kötelező óraszám: 4 óra /gyermekkel, tanulóval való közvetlen foglalkozás/ 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Nyíregyházi Tankerületi Központ Igazgató, Főigazgató 

A munkakörnek utasítást adó munkakörök: főigazgató, főigazgató-helyettes 

Közvetlen felettese: főigazgató, főigazgató-helyettese 
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A munkakör célja: a 15/2013. (II.26.) EMMI rendeletben foglalt feladatok ellátása. 

 

 

MUNKAKÖRI FELADATAI: 

Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a mindenkor érvényes jogszabályok 

határozzák meg: 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, valamint annak végrehajtási 

rendeletei 

- 15/2013 EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

valamint: 

- Szervezeti és Működési Szabályzata 

- az intézmény munkaterve határozzák meg. 

 

Munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával végzi. 

 

ALAPTEVÉKENYSÉGE: 

Igazgatói minőségében: az intézmény vezetői feladataival kapcsolatos teendők ellátása. 

Köteles elvégezni mindazon munkakörén kívül eső, végzettségének megfelelő eseti, egyszeri 

feladatokat, amellyel a főigazgató, illetve az általa kijelölt vezető megbízza. 

Alapvető feladatai: 

- a tagintézmény vezetésével kapcsolatos feladatok 

- az ellátott szakszolgálati feladatra vonatkozóan (4 óra /gyermekkel, tanulóval való 

közvetlen foglalkozás) 

 

Az igazgató felelős: 

- az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos gazdálkodásáért, a 

költségvetés hatékony felhasználásáért 

- tagintézményi szinten a szakalkalmazotti, alkalmazotti testület vezetéséért, 

irányításáért, 

- a tagintézményben zajló szakmai munkáért, a szakszolgálati feladatellátás hatékony 

megszervezéséért, az intézmény zavartalan működésért, 

- a szakmai munka irányításáért, ellenőrzéséért, 

- az intézmény ügyintézésének, adatkezelésének szabályosságáért, 

- az intézményi szabályzatokban elfogadottak betartásáért, betartatásáért 
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- a belső ellenőrzési szabályzatban meghatározott ellenőrzés megszervezéséért, 

lebonyolításáért, ennek eredményéről tájékoztatja a főigazgatót, 

- a szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk 

szakszerű megtervezéséért és ellenőrzéséért, 

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

szociális intézményekkel, valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együtt 

működésért 

- a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért 

- a tanuló és gyermekbalesetek megelőzéséért 

 

Vezető feladata: 

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

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

- képviseli az intézményt a járás területén minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, 

kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe; 

- részt vesz az igazgatótanács munkájában, elvégzi a pedagógiai szakszolgálati 

intézmény szakmai feladatainak előkészítésével, szervezésével kapcsolatos rá bízott 

teendőket, 

- a tagintézmény vezetésével összefüggő feladatait az igazgatóhelyettesek, és a 

tagintézmény egyes telephelyeinek választott képviselőiből álló tagintézmény-vezetői 

tanács közreműködésével látja el, felel a tanács törvényes működéséért; 

- segíti a szakszolgálati intézmény által kért adott tagintézményre vonatkozó 

adatszolgáltatások és tervezési, szervezési feladatok pontos és időbeni elkészítését, 

továbbítását. 

Az ellátott szakszolgálati feladatra vonatkozóan: 

Ezen kívül köteles elvégezni mindazon munkakörén kívül eső, végzettségének megfelelő, a 

tagintézmény szakmai feladatellátásának szervezéséhez közvetlenül kapcsolódó eseti, 

egyszeri feladatokat, amellyel a tagintézmény-igazgató, illetve az általa kijelölt vezető 

megbízza. 

Egyéni feladatok: 

 

A munkavállaló jogai: 

Munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: 

- mint közösségi tagot megbecsüljék, munkáját értékeljék, elismerjék, 

- emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, 

- hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, 
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- a közalkalmazotti közösség tagjaként gyakorolja az ehhez kapcsolódó jogokat, 

- részt vegyen az intézmény munkatervének tervezésében, elfogadásában, értékelésében, 

az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásában, 

- részt vegyen az intézményvezetői pályázathoz készített vezetői programmal összefüggő 

szakmai vélemény kialakításában, 

- szakmai ismereteit, tudását továbbképzés útján gyarapítsa, 

- részt vegyen szakmai kísérletekben, tudományos kutatómunkában, 

- szakmai egyesületek, kamarák tagjaként, vagy képviseletében részt vegyen helyi, 

regionális és országos szintű testületek munkájában. 

 

A munkavállaló kötelezettségei: 

- köteles betartani az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat, az egyéb 

kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírás előírásait, 

- köteles a közvetlen felettese által előírt helyen és időben munkára képes állapotban, 

munkakezdés előtt legalább 10 perccel megjelenni, a megállapított munkaidő alatt a 

meghatározott szakszolgálati feladatot, tevékenysége(ke)t elvégezni, 

- törekednie kell a feladatai végrehajtása során a színvonalas és hatékony 

munkavégzésre, az általa kezelt gyermekek optimális fejlesztésére, 

- munkája során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedni az intézmény 

dolgozóival, 

- közreműködik a közösség fejlesztésében, közös vállalások teljesítésében, 

munkaközösségi munkában való aktív részvételben, 

- részt vesz az intézményi megbeszéléseken, értekezleteken, 

- köteles megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a hivatalosnak 

minősített titkot,  

- a titoktartásra vonatkozó rendelkezések alapján csak az intézmény vezetőjének 

felhatalmazása alapján az iratkezelési szabályzat keretei között továbbíthatja az 

adatokat, 

- a titoktartási kötelezettség feloldható a gyermek, tanuló állapotával, fejlődésével 

kapcsolatosan megismert információk tekintetében az intézmény belső szakmai 

megbeszélésein (team-munka), a külső intézményekkel, pedagógusokkal folytatott 

megbeszélések során, 

- a gyermek/tanuló haladásának figyelemmel kísérése, 

- köteles tájékoztatni a szülőt a gyermekkel, tanulóval folytatott diagnosztikus és terápiás 

munka konkrét eredményéről /a gyermek által közölt bizalmas adatok nélkül/, a 

gyermek érdekében megteendő intézkedésekről, lehetőségekről, 

- tájékoztatási kötelezettsége indokolt esetben kiterjed(het) a gyermek/tanuló pedagógusa 

irányába, 

- vallási, világnézeti kérdésekben semlegesnek kell maradnia, 

- munkáját az általános és a szakmai etikai előírások alapján végzi, 

- törvényi előírások továbbképzésben vesz részt, ennek elmulasztása esetén 

munkaviszonya megszüntethető, 
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- köteles a tanév tanítási szüneteit érintő szabadságok tekintetében az intézményi 

szabadságolási tervhez igazodni, a fennmaradó szabadságnapjaival kapcsolatosan 

legalább öt nappal az igénybevétel előtt köteles közvetlen felettese felé írásban jelezni 

távollétét, 

- köteles félévente a tanulással (képzés) kapcsolatos távollétek időpontját összesíteni és 

felettesének leadni, engedélyezés esetén a távollétről igazolást benyújtani. 

 

A munkavállaló felelős: 

- a rábízott gyermek, tanuló testi, szellemi épségéért (15/2013. EMMI rendelet 45/A.§ 

alapján), 

- a foglalkozás pontos kezdéséért, befejezéséért, rendjéért, 

- az éves munkatervben munkaterületére megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért, 

- az adminisztráció /nyilvántartási tasak, egyéni nyilvántartási, foglalkozási napló, napi 

forgalom, statisztikai adatok, szakvélemény elektronikus formában való elkészítése/ 

pontos vezetéséért, 

- az INYR pontos vezetéséért az INYR szabályzat szerint 

- a pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos ellenőrzési és minősítési eljárásokról 

tájékozódni, 

- az átvett eszközökért /szakmai anyagok, tesztek, játékok, egyéb eszközök/, 

- intézményi körlevelek, tájékoztatások tartalmának megismeréséért, 

- az ügyelet pontos ellátásáért, 

- személyi adataiban történő változás bejelentéséért, 

- közalkalmazotti jogviszonyával, munkavégzésével kapcsolatosan felmerülő pénzügyi 

számlák, bizonylatok, hivatalos iratok haladéktalan leadásáért, 

- az intézmény berendezési és felszerelési tárgyainak épségéért, tisztaságáért, 

rendeltetésszerű használatáért; 

- a tűz- és munkavédelmi előírások betartásáért (az észlelt hibákat, hiányosságokat 

köteles jelezni az igazgató felé). 

 

Külső kapcsolatok: 

- rendszeres munkakapcsolatban áll az általa ellátott gyermek, tanuló pedagógusaival, 

- rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az általa ellátott gyermekkel, tanulóval, ill. 

családjával kapcsolatban álló gyermekvédelmi intézményekkel, hatósági szervekkel 

/gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság, rendőrség stb./. 

 

A munkaköri leírás visszavonásig vagy a következő módosításig érvényes. A módosítást 

a főigazgató a munkaköri feladatok változásakor, valamint minden tanév elején 

felülvizsgálja, szükség esetén módosítja. 

A munkaköri leírást kiadta: ……………………………… 
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         főigazgató 

Kelt:……………………………….. 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve 

kötelező érvényűnek tartom.  

 

 

 

        ………………………………. 

munkavállaló 

Kelt:……………………………….. 
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1/D. melléklet 

 

M U N K A K Ö R I  L E Í R Á S  

 

Intézmény neve:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Intézmény címe:  4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. 

Fenntartó szerve:  Nyíregyházi Tankerületi Központ 

Az intézmény vezetője: Emberi Erőforrások Minisztériuma által pályázat útján 

kinevezett főigazgató 

 

Az intézmény működési területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye települései 

 

 

I G A Z G A T Ó  H E L Y E T T E S  

 

Név:  

Leánykori neve:  

Anyja neve:  

Szül. hely, idő:  

Lakcíme:  

Adóazonosító jele:  

TAJ száma:  

 

Munkakör megnevezése:   

Munkavállaló végzettsége, képzettsége:  

 

FEOR szám: 1328 

Munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Feladatellátás helye:  

Heti munkaidő: 40 óra 

Kötelező óraszám: 6 óra 

Munkáját kötetlen munkaidőben végzi, feladatai: 



 
 

71 
 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Nyíregyházi Tankerületi Központ Igazgató, Főigazgató 

Felettesei: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója, 

általános főigazgató-helyettese és tagintézmény-igazgatója. 

Közvetlen felettese: Tagintézmény igazgatója. 

A pedagógus a tagintézmény-igazgató által készített munkaidő beosztás alapján …..Járás 

területén működő tagintézményben, valamint az adott járásban működő nevelési-oktatási 

intézményekben végzi a rá bízott pedagógiai szakszolgálati feladatokat. 

A munkakör célja: a 15/2013. (II.26.) EMMI rendeletben foglalt, rá vonatkozó feladatok 

ellátása. 

Munkaköri feladatai: 

Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a mindenkor érvényes jogszabályok 

határozzák meg: 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, valamint annak végrehajtási 

rendeletei 

- 15/2013 EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

valamint: 

- Szervezeti és Működési Szabályzata 

- az intézmény munkaterve, 

- a tagintézmény aktuális, pedagógusra közvetlenül vonatkozó munkaidő beosztása 

Munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával végzi. 

Alaptevékenysége: 

Alaptevékenysége szakértői bizottsági tevékenység esetén a gyermek, tanuló komplex 

pszichológiai vizsgálata és szakértői vélemény készítése: 

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása 

- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása 

- a sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása céljából. 

 

Nevelési tanácsadás esetén 

- a szülővel problémafeltáró beszélgetés kezdeményezése, 

- a gyermek, tanuló adaptív, viselkedésének, szociális érettségének felmérése 

- ennek alapján tanácsadásban részesítés, 

- vagy szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének meghatározása. 

 

Az ellátott szakszolgálati feladatra vonatkozóan  

 

Alapvető feladatai:  
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- ellátott szakszolgálati feladatra vonatkozóan meghatározott 

- vezetői feladatok 

Egyéni feladatok:  (az ellátott szakszolgálati feladatra vonatkozóan) 

Ezen kívül köteles elvégezni mindazon munkakörén kívül eső, végzettségének megfelelő, a 

tagintézmény szakmai feladatellátásának szervezéséhez közvetlenül kapcsolódó eseti, 

egyszeri feladatokat, amellyel a tagintézmény-vezető, illetve az általa kijelölt vezető 

megbízza. 

 

Vezetői feladata: 

Az tagintézmény-vezető helyettes az SZMSZ-ben meghatározott módon segíti a 

tagintézmény-vezető munkáját, távolléte esetén helyettesíti, felelős: 

- az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos gazdálkodásáért, a 

költségvetés hatékony felhasználásáért; 

- tagintézményi szinten a szakalkalmazotti testület vezetéséért, irányításáért; 

- a tagintézményben zajló szakmai munkáért, a szakszolgálati feladatellátás hatékony 

megszervezéséért; az intézmény zavartalan működéséért; 

- a szakmai munka irányításáért, ellenőrzéséért; 

- az intézmény ügyintézésének, adatkezelésének szabályosságáért; 

- az intézményi szabályzatokban elfogadottak betartásáért és betartatásáért; 

- a belső ellenőrzési szabályzatban meghatározott ellenőrzés megszervezéséért, 

lebonyolításáért, ennek eredményéről tájékoztatja a főigazgatót; 

- a szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk 

szakszerű megtervezéséért és ellenőrzéséért; 

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

szociális intézményekkel, valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő 

együttműködésért; 

- a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért; 

- a tanuló és gyermekbalesetek megelőzéséért; 

Ezeken felül: 

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

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

- képviseli az intézményt a járás területén minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, 

kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe; 



 
 

73 
 

- elvégzi a pedagógiai szakszolgálati intézmény szakmai feladatainak előkészítésével, 

szervezésével kapcsolatos rá bízott teendőket, 

- segíti a szakszolgálati intézmény által kért adott tagintézményre vonatkozó 

adatszolgáltatások és tervezési, szervezési feladatok pontos és időbeni elkészítését, 

továbbítását 

A munkavállaló jogai: 

Munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: 

- mint közösségi tagot megbecsüljék, munkáját értékeljék, elismerjék, 

- emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, 

- hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, 

- a közalkalmazotti közösség tagjaként gyakorolja az ehhez kapcsolódó jogokat, 

- részt vegyen az intézmény munkatervének tervezésében, elfogadásában, 

értékelésében, az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadásában, 

- részt vegyen az intézményvezetői pályázathoz készített vezetői programmal 

összefüggő szakmai vélemény kialakításában, 

- szakmai ismereteit, tudását továbbképzés útján gyarapítsa, 

- részt vegyen szakmai kísérletekben, tudományos kutatómunkában, 

- szakmai egyesületek, kamarák tagjaként, vagy képviseletében részt vegyen helyi, 

regionális és országos szintű testületek munkájában. 

 

A munkavállaló kötelezettségei: 

- köteles betartani az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat, az egyéb 

kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírás előírásait, 

- köteles a közvetlen felettese által a munkaidő beosztásban előírt helyen és időben 

munkára képes állapotban, munkakezdés előtt legalább 10 perccel megjelenni, a 

megállapított munkaidő alatt a számára meghatározott szakszolgálati feladatot, 

tevékenysége (ke)t elvégezni, 

- törekednie kell a feladatai végrehajtása során a színvonalas és hatékony 

munkavégzésre, az általa kezelt gyermekek optimális fejlesztésére, 

- munkája során harmonikus, korrekt együttműködésre törekszik az intézmény 

dolgozóival, 

- közreműködik a közösség fejlesztésében, közös vállalások teljesítésében, 

munkaközösségi munkában, 

- részt vesz az intézményi megbeszéléseken, értekezleteken, 

- köteles megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a 

hivatalosnak minősített titkot,  

- a titoktartásra vonatkozó rendelkezések alapján csak az intézmény vezetőjének 

felhatalmazása alapján az iratkezelési szabályzat keretei között továbbíthatja az 

adatokat, 
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- a titoktartási kötelezettség feloldható a gyermek, tanuló állapotával, fejlődésével 

kapcsolatosan megismert információk tekintetében az intézmény belső szakmai 

megbeszélésein (team-munka), a külső intézményekkel, pedagógusokkal folytatott 

megbeszélések során, 

- a gyermek/tanuló haladásának figyelemmel kísérése, 

- köteles tájékoztatni a szülőt a gyermekkel, tanulóval folytatott diagnosztikus és 

terápiás munka konkrét eredményéről /a gyermek által közölt bizalmas adatok nélkül/, 

a gyermek érdekében megteendő intézkedésekről, lehetőségekről, 

- tájékoztatási kötelezettsége indokolt esetben kiterjed (het) a gyermek/tanuló 

pedagógusa irányába, 

- vallási, világnézeti kérdésekben semlegesnek kell maradnia, 

- munkáját az általános és a szakmai etikai előírások alapján végzi, 

- törvényi előírások továbbképzésben vesz részt, ennek elmulasztása esetén 

munkaviszonya megszüntethető, 

- köteles a tanév tanítási szüneteit érintő szabadságok tekintetében az intézményi 

szabadságolási tervhez, a szakszolgálati feladatellátás megszervezéséhez (folyamatos 

nyitva tartás) igazodni, a fennmaradó szabadságnapjaival kapcsolatosan legalább 

tizenöt nappal az igénybevétel előtt köteles közvetlen felettese felé írásban jelezni 

távollét igényét, 

- köteles félévente a tanulással (továbbképzéssel) kapcsolatos távollétek tervezett 

időpontját előzetesen engedélyeztetni felettesével, engedélyezés esetén a megtörtént 

távollétről igazolást benyújtani. 

 

A munkavállaló felelős: 

- a rábízott gyermek, tanuló testi, szellemi épségéért, 

- a foglalkozás pontos kezdéséért, befejezéséért, rendjéért, 

- az éves munkatervben munkaterületére megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért, 

- az adminisztráció /nyilvántartási tasak, egyéni nyilvántartási, foglalkozási napló, napi 

forgalom, statisztikai adatok, szakvélemény elektronikus formában való elkészítéséért, 

pontos vezetéséért, 

-  az INYR pontos vezetéséért az INYR szabályzat szerint  

- a pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos ellenőrzési és minősítési eljárásokról 

tájékozódásért, 

- az átvett eszközökért /szakmai anyagok, tesztek, játékok, egyéb eszközök/, 

- intézményi körlevelek, tájékoztatások tartalmának megismeréséért, 

- a nyári nyitva tartás alatt végzett feladatok pontos ellátásáért, 

- személyi adataiban történő változás bejelentéséért, 

- közalkalmazotti jogviszonyával, munkavégzésével kapcsolatosan felmerülő pénzügyi 

számlák, bizonylatok, hivatalos iratok haladéktalan leadásáért, 

- az intézmény berendezési és felszerelési tárgyainak épségéért, tisztaságáért, 

rendeltetésszerű használatáért; 

- a tűz- és munkavédelmi előírások betartásáért (az észlelt hibákat, hiányosságokat 

köteles jelezni az igazgató felé). 
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Külső kapcsolatok: 

- rendszeres munkakapcsolatban áll az általa ellátott gyermek, tanuló pedagógusaival 

(konzultációk, előadások, szülői értekezletek, esetmegbeszélések alkalmával), 

szüleivel, gondozóival (tanácsadás, szülőcsoport formájában) 

- rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az általa ellátott gyermekkel, tanulóval, ill. 

családjával kapcsolatban álló gyermekvédelmi intézményekkel, szükség esetén 

hatósági szervekkel /gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság/ 

 

A munkaköri leírás visszavonásig vagy a következő módosításig érvényes. A módosítást 

a tagintézmény vezető a munkaköri feladatok változásakor, valamint minden tanév 

elején felülvizsgálja, szükség esetén módosítja. 

 

A munkaköri leírást kiadta: 

 

_____________________________   _______________________________ 

Igazgató      Főigazgató 

 

Kelt: Nyíregyháza,  

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve 

kötelező érvényűnek tartom. 

 

   ________________________________________ 

munkavállaló 

 

Kelt:________________________________ 
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1/E. melléklet 

 

M U N K A K Ö R I    L E Í R Á S  

 

Intézmény neve:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Intézmény címe:  4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. 

Fenntartó szerve:  Nyíregyházi Tankerületi Központ   

Az intézmény vezetője: Emberi Erőforrások Minisztériuma által pályázat útján 

kinevezett főigazgató 

 

Az intézmény működési területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye települései 

 

G Y Ó G Y P E D A G Ó G U S  

Név: 

Leánykori neve: 

Anyja neve:  

Szül.hely, idő: 

Lakcíme: 

Adóazonosító jele:  

TAJ száma:  

 

Munkakör megnevezése:   gyógypedagógus 

Munkavállaló végzettsége, képzettsége: 

FEOR szám: 2441 

 

Munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Feladatellátási helye:  

Heti munkaidő: /teljes foglalkoztatás esetén/ 40 óra 

Kötelező óraszám: teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetében heti huszonegy 

órában a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben végzi a gyermekek, tanulók 

vizsgálatával, egyéni vagy csoportos foglalkoztatásával, tanácsadással kapcsolatos 

feladatokat. 
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Munkáltatói jogkör gyakorlója: Nyíregyházi Tankerületi Központ Igazgató, Főigazgató 

A dolgozónak utasítást adó felettesek: főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató vagy 

igazgató-helyettes 

Közvetlen felettese: tagintézmény igazgató vagy igazgató-helyettes. 

 

A pedagógus a tagintézmény-igazgató által készített munkaidő beosztás alapján …..Járás 

területén működő tagintézményben, valamint az adott járásban működő nevelési-oktatási 

intézményekben végzi a rá bízott pedagógiai szakszolgálati feladatokat. 

 

A munkakör célja: a 15/2013. (II.26.) EMMI rendeletben foglalt feladatok ellátása. 

 

Munkaköri feladatai: 

Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a mindenkor érvényes jogszabályok: 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

- 15/2013 EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

valamint: 

- Szervezeti és Működési Szabályzata 

- az intézményi munkaterv határozzák meg.  

Munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával végzi. 

Alaptevékenysége szakértői bizottsági tevékenység esetén a gyermek, tanuló komplex 

gyógypedagógiai vizsgálata és szakértői vélemény készítése: 

-  az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása, 

- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása, 

- a sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása céljából. 

 

Nevelési tanácsadás esetén a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő 

gyermek, tanuló problémáinak feltárása, ennek alapján szakvélemény készítése, a gyermek 

rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával, továbbá az óvoda 

megkeresésére szakvélemény készítése az iskolakezdéshez. 

 

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás és fejlesztő nevelés esetén alapvető 

feladata: komplex koragyermekkori intervenció és prevenció: gyógypedagógiai fejlesztés, 
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tanácsadás, a társas, a kommunikációs és nyelvei készségek fejlesztése, mozgásfejlesztés 

az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően. 

- a szakértői bizottság szakvéleménye alapján egyéni fejlesztési tervet készít (a gyermek 

életkorának, diagnózisának a figyelembevételével), 

- az ellátásról egyéni fejlesztési naplót vezet, a fejlesztési év végén a gyermek 

fejlődéséről értékelést készít, 

- egyéni vagy csoportos foglalkozás keretében végzi a fejlesztő munkát a gyermek 

állapotának figyelembevételével, 

- tanácsadás keretében segíti a család működését, a gyermek és a család kapcsolatának 

erősödését, a társadalom és a család inklúziójának a megvalósulását, 

- intézményben történő ellátás esetén a gyermekkel foglalkozó szakalkalmazottak 

részére is biztosít tanácsadást (bölcsődei nevelés, gyermekotthoni ellátás, 

fogyatékosok nappali intézménye, fogyatékosok ápoló-gondozó otthona). 

Ezen kívül köteles elvégezni mindazon munkakörén kívül eső, végzettségének megfelelő 

eseti, egyszeri feladatokat, amellyel az igazgató, illetve az általa kijelölt vezető megbízza. 

 

Alapvető feladatai: /a szakember által végzett szakszolgálati feladatokat megjelölni/ 

- szakértői bizottsági tevékenység 

- nevelési tanácsadás 

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

- fejlesztő nevelés 

 

Egyéni feladatok: 

Jelentős mértékű tanulási nehézséggel, vagy értelmi elmaradással küzdő gyermekek/tanulók 

gyógypedagógiai vizsgálatát végzi, szakvéleményt és egyéni fejlesztési tervet készít, segít az 

integrált nevelésük-oktatásuk optimális megvalósításában, hátrányaik leküzdésében. 

Feladata: 

- képesítésének megfelelően pedagógiai módszerekkel tájékozódik a gyermek, tanuló 

ismereteinek színvonaláról, 

- tantárgy-pedagógiai felméréseket készít az iskolai teljesítménybeli elmaradások 

mértékének feltárására, 

- megfigyeli a gyermek, tanuló teljesítményhelyzetben adott viselkedését, reakcióit, 

- tájékozódik a tanuló tanulási módszereiről, annak feltételeiről és körülményéről, 

tanácsot ad ezek korrekciójára vonatkozóan, 
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- kérdőívek, feladatlapok, képességvizsgáló tesztek felvételét és mennyiségi 

kiértékelését végzi, 

- részt vesz fejlettségi vizsgálatok végzésében, 

- vizsgálatainak és megfigyeléseinek alapján szakértői véleményt, szakvéleményt készít, 

javaslatot terjeszt elő a gyermekkel való foglalkozásra vonatkozóan, 

- eljár a gyermek érdekében az óvodában, iskolában segíti beilleszkedésüket, 

- az iskolai rendtartást figyelembe véve hospitál a tanítási órákon vagy azon kívüli 

foglalkozáson, 

- csoportos és egyéni szűrővizsgálatokat, szükség esetén fejlesztő foglalkozásokat 

végez, 

- felkérésre pedagógiai előadásokkal, mentálhigiénés szakismeretek terjesztésével részt 

vesz a széleskörű prevencióban, 

- gondoskodik folyamatos önképzéséről, szakmai továbbképzéseken vesz részt, 

törekszik a szakvizsga megszerzésére, 

- speciális pedagógiai – gyógypedagógiai módszerekkel felméri a gyerekek, tanulók 

teljesítményszintjét, 

- részképesség-, és tanulás módszertani vizsgálatot végez, feltárja az alacsony iskolai 

teljesítmény okait, 

- szakvéleményt és egyéni fejlesztési tervet készít, 

- egyéni vagy kiscsoportos fejlesztőpedagógiai munkát végez, 

- személyre szóló és szükség esetén helyszíni tanácsadással segíti a nevelési-oktatási 

intézményeket az általa gondozott gyermek, tanuló integrált nevelését-oktatását, 

- beiskolázás elbírálásához fejlettségi vizsgálatokat végez, 

- felkérésre helyszíni szűrővizsgálatokban vesz részt, 

- pedagógiai fórumokon, szülői értekezleteken tartott tájékoztatóival elősegíti a tanulási 

nehézségek megelőzését, a gyermek, tanuló reális megítélését, az elvárható 

követelmények kialakítását, 

- az intézményi team munkában való hatékony részvétellel segíti a gyermek, tanuló 

komplex ellátását. 

 

 

Kötött munkaidőben végzendő feladatai: 

Intézményen belül végzendő feladatok: 

A kötött munkaidőben végzett feladatok közül az alábbiak rendelhetők el29: 

 

1. foglalkozások, vizsgálatok, szűrések, egyéb közvetlen foglalkozások előkészítése, 

2. a gyermekek, tanulók fejlődésének, vizsgálati eredményeinek értékelése, 

                                                           

29 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17.§(2a) bekezdés 
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3. szakértői, továbbá a pedagógiai szakszolgálati tevékenység során keletkező vizsgálati és 

egyéb vélemények készítése, 

4. fejlesztési tervek készítése, 

5. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

6. eseti helyettesítés, 

7. a pedagógiai, szakszolgálati tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

8. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

9. külső és belső kapcsolattartás, 

10. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

11. a szakalkalmazotti értekezlet, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

12. munkaközösség-vezetés, 

13. az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 

14. feladatvégzési helyek közötti utazás, 

15. a gyermek, a tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, pedagógiai szakszolgálati 

intézményen kívüli tevékenység végzése, 

16. a pedagógiai szakszolgálati intézmény folyamatos nyitvatartásának biztosításában való 

közreműködés, 

17. gyakornok esetében a minősítő vizsgára való felkészülés, 

18. pedagógus-továbbképzésben való részvétel rendelhető el. 

 

A pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek 

neveléssel-oktatással le nem kötött részében az alábbi feladatokat látja el a szakszolgálati 

intézményen belül: 

1. foglalkozások, vizsgálatok, szűrések, egyéb közvetlen foglalkozások előkészítése, 

2. a gyermekek, tanulók fejlődésének, vizsgálati eredményeinek értékelése, 

3. szakértői, továbbá a pedagógiai szakszolgálati tevékenység során keletkező vizsgálati és 

egyéb vélemények készítése, 

4. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

5. eseti helyettesítés, 

6. a pedagógiai, szakszolgálati tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

7. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

8. külső és belső kapcsolattartás, 

9. a szakalkalmazotti értekezlet, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

10. munkaközösség-vezetés, 

11. az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 

12. a pedagógiai szakszolgálati intézmény folyamatos nyitva tartásának biztosításában való 

közreműködés, 

14. pedagógus-továbbképzésen való részvétel 

 

A pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek 

neveléssel-oktatással le nem kötött részéből az alábbi feladatokat látja el a szakszolgálati 

intézményen kívül: 

1. fejlesztési tervek készítése, 
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2. a gyermek, a tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, pedagógiai szakszolgálati 

intézményen kívüli tevékenység végzése, 

3. gyakornok esetében a minősítő vizsgára való felkészülés, 

4. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

5. pedagógus-továbbképzésben való részvétel 

 

Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok meghatározásánál az arányos 

és egyenletes feladatelosztást tartja szem előtt.  

A munkavállaló jogai: 

Munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: 

- mint közösségi tagot megbecsüljék, munkáját értékeljék, elismerjék, 

- emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, 

- hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, 

- a közalkalmazotti közösség tagjaként gyakorolja az ehhez kapcsolódó jogokat, 

- részt vegyen az intézmény munkatervének tervezésében, elfogadásában, értékelésében, 

az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásában, 

- részt vegyen az intézményvezetői pályázathoz készített vezetői programmal összefüggő 

szakmai vélemény kialakításában, 

- szakmai ismereteit, tudását továbbképzés útján gyarapítsa, 

- részt vegyen szakmai kísérletekben, tudományos kutatómunkában, 

- szakmai egyesületek, kamarák tagjaként, vagy képviseletében részt vegyen helyi, 

regionális és országos szintű testületek munkájában. 

 

A munkavállaló kötelezettségei: 

- köteles betartani az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat, az egyéb 

kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírás előírásait, 

- köteles a közvetlen felettese által előírt helyen és időben munkára képes állapotban, 

munkakezdés előtt legalább 10 perccel megjelenni, a megállapított munkaidő alatt a 

meghatározott szakszolgálati feladatot, tevékenysége(ke)t elvégezni, 

- törekednie kell a feladatai végrehajtása során a színvonalas és hatékony 

munkavégzésre, az általa kezelt gyermekek optimális fejlesztésére, 

- munkája során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedni az intézmény 

dolgozóival, 

- közreműködik a közösség fejlesztésében, közös vállalások teljesítésében, 

munkaközösségi munkában való aktív részvételben, 

- részt vesz az intézményi megbeszéléseken, értekezleteken, 

- köteles megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a hivatalosnak 

minősített titkot,  

- a titoktartásra vonatkozó rendelkezések alapján csak az intézmény vezetőjének 

felhatalmazása alapján az iratkezelési szabályzat keretei között továbbíthatja az 

adatokat, 
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- a titoktartási kötelezettség feloldható a gyermek, tanuló állapotával, fejlődésével 

kapcsolatosan megismert információk tekintetében az intézmény belső szakmai 

megbeszélésein (team-munka), a külső intézményekkel, pedagógusokkal folytatott 

megbeszélések során, 

- a gyermek/tanuló haladásának figyelemmel kísérése, 

- köteles tájékoztatni a szülőt a gyermekkel, tanulóval folytatott diagnosztikus és terápiás 

munka konkrét eredményéről /a gyermek által közölt bizalmas adatok nélkül/, a 

gyermek érdekében megteendő intézkedésekről, lehetőségekről, 

- tájékoztatási kötelezettsége indokolt esetben kiterjed/kiterjedhet a gyermek/tanuló 

pedagógusa irányába, 

- vallási, világnézeti kérdésekben semlegesnek kell maradnia, 

- munkáját az általános és a szakmai etikai előírások alapján végzi, 

- törvényi előírások továbbképzésben vesz részt, ennek elmulasztása esetén 

munkaviszonya megszüntethető, 

- köteles a tanév tanítási szüneteit érintő szabadságok tekintetében az intézményi 

szabadságolási tervhez igazodni, a fennmaradó szabadságnapjaival kapcsolatosan 

legalább öt nappal az igénybevétel előtt köteles közvetlen felettese felé írásban jelezni 

távollétét, 

- köteles félévente a tanulással (képzés) kapcsolatos távollétek időpontját összesíteni és 

felettesének leadni, engedélyezés esetén a távollétről igazolást benyújtani. 

 

A munkavállaló felelős: 

- a rábízott gyermek, tanuló testi, szellemi épségéért (15/2013. EMMI rendelet 45/A.§ 

alapján), 

- a foglalkozás pontos kezdéséért, befejezéséért, rendjéért, 

- az éves munkatervben munkaterületére megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért, 

- az adminisztráció /nyilvántartási tasak, egyéni nyilvántartási, foglalkozási napló, napi 

forgalom, statisztikai adatok, szakvélemény elektronikus formában való elkészítése/.  

- INYR pontos vezetéséért az INYR szabályzat alapján 

- a pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos ellenőrzési és minősítési eljárásokról 

tájékozódni, 

- az átvett eszközökért /szakmai anyagok, tesztek, játékok, egyéb eszközök/, 

- intézményi körlevelek, tájékoztatások tartalmának megismeréséért, 

- az ügyelet pontos ellátásáért, 

- személyi adataiban történő változás bejelentéséért, 

- közalkalmazotti jogviszonyával, munkavégzésével kapcsolatosan felmerülő pénzügyi 

számlák, bizonylatok, hivatalos iratok haladéktalan leadásáért, 

- az intézmény berendezési és felszerelési tárgyainak épségéért, tisztaságáért, 

rendeltetésszerű használatáért; 

- a tűz- és munkavédelmi előírások betartásáért (az észlelt hibákat, hiányosságokat 

köteles jelezni az igazgató felé). 
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Külső kapcsolatok: 

- rendszeres munkakapcsolatban áll az általa ellátott gyermek, tanuló pedagógusaival, 

szüleivel, 

- rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az általa ellátott gyermekkel, tanulóval, ill. 

családjával kapcsolatban álló gyermekvédelmi intézményekkel, hatósági szervekkel 

/gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság stb./. 

 

A munkaköri leírás visszavonásig vagy a következő módosításig érvényes. A módosítást a 

főigazgató a munkaköri feladatok változásakor, valamint minden tanév elején felülvizsgálja, 

szükség esetén módosítja. 

 

A munkaköri leírást kiadta: 

_____________________________   _______________________________ 

Igazgató       Főigazgató 

Kelt:________________________________ 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve 

kötelező érvényűnek tartom.  

   ________________________________________ 

munkavállaló 

Kelt:________________________________ 
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1/F. melléklet 

M U N K A K Ö R I    L E Í R Á S  

 

Intézmény neve:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Intézmény címe:  4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. 

Fenntartó szerve:  Nyíregyházi Tankerületi Központ    

Az intézmény vezetője: Emberi Erőforrások Minisztériuma által pályázat útján 

kinevezett főigazgató 

Az intézmény működési területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye települései 

 

P S Z I C H O L Ó G U S  

Név: 

Leánykori neve: 

Anyja neve:  

Szül.hely, idő: 

Lakcíme: 

Adóazonosító jele:  

TAJ száma:  

 

Munkakör megnevezése:   pszichológus 

Munkavállaló végzettsége, képzettsége: 

FEOR szám: 2628 

 

Munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Feladatellátási helye:  

Heti munkaidő: /teljes foglalkoztatás esetén/ 40 óra 

Kötelező óraszám: teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetében heti huszonegy 

órában a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben végzik a gyermekek, tanulók 

vizsgálatával, egyéni vagy csoportos foglalkoztatásával, a tanácsadással, gondozói 

tanfolyamok megtartásával kapcsolatos feladatokat. 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Nyíregyházi Tankerületi Központ Igazgató, Főigazgató 
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A dolgozónak utasítást adó felettesek: főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató vagy 

igazgató-helyettes 

Közvetlen felettese: tagintézmény igazgató vagy igazgató-helyettes. 

 

A pedagógus a tagintézmény-igazgató által készített munkaidő beosztás alapján …..Járás 

területén működő tagintézményben, valamint az adott járásban működő nevelési-oktatási 

intézményekben végzi a rá bízott pedagógiai szakszolgálati feladatokat. 

A munkakör célja: a 15/2013. (II.26.) EMMI rendeletben foglalt feladatok ellátása. 

 

Munkaköri feladatai: 

Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a mindenkor érvényes jogszabályok: 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

- 15/2013 EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

valamint: 

- Szervezeti és Működési Szabályzata 

- az intézményi munkaterv határozzák meg. 

Munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával végzi. 

 

Alaptevékenysége szakértői bizottsági tevékenység esetén a gyermek, tanuló komplex 

pszichológiai vizsgálata és szakértői vélemény készítése: 

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása 

- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása 

- a sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása céljából. 

Nevelési tanácsadás esetén 

- a szülővel problémafeltáró beszélgetés kezdeményezése, 

- a gyermek, tanuló adaptív, viselkedésének, szociális érettségének felmérése, 

- ennek alapján tanácsadásban részesítés, 

- vagy szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének meghatározása. 

Továbbtanulási-pályaválasztási tanácsadás esetén a tanuló adottságainak, tanulási 

képességének, irányultságának szakszerű vizsgálatát végzi, véleményének kialakításához 

kikéri a tanulóval foglalkozó, érintett pedagógusok véleményét. Javaslatot tesz az 

iskolaválasztásra a tanuló személyes adottságai és érdeklődése alapján. Folyamatosan 

tájékozódik és tájékoztatást ad a foglalkoztatási lehetőségekről, kapcsolatot tart fenn a 

foglalkoztatási pályaválasztási tanácsadóval, valamint a tehetséggondozó hálózattal. 
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Pszichológiai tájékoztatással, kiadványok elkészítésével segíti az iskolai pályaorientációs 

tevékenységet. 

Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás esetén a nevelési-oktatási intézményekben 

dolgozó pszichológusok munkájának összefogását és segítését végzi, mint iskola- és 

óvodapszichológus koordinátor. 

Feladatai: 

- koordinálja az óvodában, iskolában végzet preventív célzatú szűréseket, 

együttműködik a pszichológiai tárgyú mérésekben és az eredmények 

kommunikációjában, 

- szakmai konzultációt kezdeményez és szervez a nevelési-oktatási intézményekben 

foglalkoztatott pszichológusok számára (legalább havi rendszerességgel), segít a 

pedagógiai szakszolgálati vagy az egészségügyi ellátás illetékességi körébe tartozó 

vizsgálatok kezdeményezésére vonatkozó döntés kialakításában (mely intézmény felé, 

milyen irányban kezdeményezzen a nevelési-oktatási intézmény vizsgálatot), 

- egyéni szakmai segítségnyújtással támogatja a nevelési-oktatási intézményben dolgozó 

pszichológus munkáját (egyéni esetvezetés), 

- kettős vezetést igénylő csoportfoglalkozások vezetésében közreműködik, 

- igény esetén esetmegbeszélő, tanári képességfejlesztő csoportfoglalkozást szervez, 

részt vesz a lebonyolításban, 

- egyéni tanácsadást és konzultációt tart a nevelési-oktatási intézmények pedagógusai 

számára (egyéni vagy intézményi megkeresés alapján), 

- segíti a kommunikáció hatékonyabbá tételét a nevelési-oktatási intézmények és a 

pedagógiai szakszolgálat érintett tagintézménye között, 

- a tagintézményben ellátott gyermekekkel kapcsolatosan konzultáció kezdeményezése 

az érintett intézményben dolgozó pszichológus szakemberrel (óvodai, iskolai 

problémákkal összefüggő kérdésekben a titoktartás szakmai, etikai elveinek a 

betartása mellett), 

- folyamatos munkakapcsolatban van a miniszter által az országos szakmai irányítási 

feladatok ellátásában való közreműködésbe bevont Országos Iskolapszichológiai 

Módszertani Bázissal. 

A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása esetén a pszichológus feladata a korai 

tehetségazonosítás, a tehetséges gyermekek személyiségfejlődésének támogatása, speciális 

tehetségprogramban való részvételre javaslat adása, szükség esetén további megsegítésre 

irányítás. Tehetséges gyermekek részére önismereti csoportok szervezése és vezetése. 

Tanácsadás szülők részére, konzultáció a pedagógusok részére. 
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A tehetséggondozó koordinátor kapcsolatot tart a nevelési-oktatási intézmények iskola-, 

óvodapszichológusaival, a Nemzeti Tehetségponttal. Tehetségfejlesztő műhelyek vezetői 

számára konzultációs lehetőséget biztosít. Ismeri és figyelemmel kíséri a Nemzeti 

Tehetségügyi Adatbázist, a Nemzeti Tehetség Program pályázati kiírásait. Kapcsolatot tart 

fenn az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben működő Nemzeti Tehetségfejlesztési 

Központtal. 

Köteles elvégezni mindazon munkakörén kívül eső, végzettségének megfelelő eseti, egyszeri 

feladatokat, amellyel az igazgató, illetve az általa kijelölt vezető megbízza. 

 

Alapvető feladatai: /a szakember által végzett szakszolgálati feladatokat megjelölni/ 

- szakértői bizottsági tevékenység 

- nevelési tanácsadás 

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

 

Egyéni feladatok: 

- részletes pszichológiai anamnézist vesz fel a szülőktől és egyidejűleg tájékozódik a 

család környezeti státuszáról, 

- elvégzi a gyermek, tanuló pszichológiai vizsgálatát, 

- az anamnézis, környezettanulmány, orvosi vizsgálat, pedagógiai vizsgálat, a 

gyermekkel és szülővel folytatott exploratív beszélgetés és a szükség szerinti speciális 

vizsgálatok eredményeinek összesített értékelése és a team munkában résztvevő 

munkatársakkal való konzultáció alapján felállítja a gyermek, tanuló diagnózisát, 

- a diagnózis alapján dönt a vizsgált személlyel kapcsolatos további tennivalóról, 

- nevelési tanácsot ad a szülőknek és a vizsgálatot kérő nevelési-oktatási, 

gyermekvédelmi és egyéb intézményeknek, a vizsgálati eredményekről szóban vagy 

írásban tájékoztatást nyújt, 

- a gyermek, tanuló vizsgálatának eredményei alapján szakértői 

véleményt/szakvéleményt készít, 

- szakvéleményezés esetén - a vizsgálat időigényességétől függően – késedelem nélkül 

megküldi a szakvéleményt az illetékes intézménynek, szülőnek, 

- szükség szerint egyéni vagy csoportos terápiás foglalkozást vezet, vagy családterápiát 

biztosít, 

- kontrollvizsgálatokkal ellenőrzi a nevelési tanácsadás, terápia eredményességét, 

- elvégzi a beiskolázással kapcsolatos fejlettségi vizsgálatokat, 

- szükség szerint egyéb szakirányú vizsgálatra irányítja a gyermeket, tanulót, 

- együttműködik a pedagógiai szakszolgálat orvosaival, 

- a pedagógusoknak konzultációs, esetmegbeszélő lehetőséget biztosít, nevelési vagy 

munkaközösségi értekezleteken szakmai témákban tájékoztatást, előadást tart, szülői 
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értekezlet vagy egyéni tanácsadás formájában segíti a szülőket nevelési 

problémáikban, 

- hivatalos és társadalmi szervekkel, médiákkal együttműködve részt vesz a gyermek- és 

ifjúságvédelmi prevencióban, 

- folyamatos önképzéssel tágítja szakmai ismereteit, törekszik a szakvizsga 

megszerzésére. 

 

Kötött munkaidőben végzendő feladatai: 

A kötött munkaidőben végzett feladatok közül az alábbiak rendelhetők el30: 

 

1. foglalkozások, vizsgálatok, szűrések, egyéb közvetlen foglalkozások előkészítése, 

2. a gyermekek, tanulók fejlődésének, vizsgálati eredményeinek értékelése, 

3. szakértői, továbbá a pedagógiai szakszolgálati tevékenység során keletkező vizsgálati és 

egyéb vélemények készítése, 

4. fejlesztési tervek készítése, 

5. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

6. eseti helyettesítés, 

7. a pedagógiai, szakszolgálati tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

8. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

9. külső és belső kapcsolattartás, 

10. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

11. a szakalkalmazotti értekezlet, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

12. munkaközösség-vezetés, 

13. az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 

14. feladatvégzési helyek közötti utazás, 

15. a gyermek, a tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, pedagógiai szakszolgálati 

intézményen kívüli tevékenység végzése, 

16. a pedagógiai szakszolgálati intézmény folyamatos nyitvatartásának biztosításában való 

közreműködés, 

17. gyakornok esetében a minősítő vizsgára való felkészülés, 

18. pedagógus-továbbképzésben való részvétel rendelhető el. 

 

A pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek 

neveléssel-oktatással le nem kötött részében az alábbi feladatokat látja el a szakszolgálati 

intézményen belül: 

1. foglalkozások, vizsgálatok, szűrések, egyéb közvetlen foglalkozások előkészítése, 

2. a gyermekek, tanulók fejlődésének, vizsgálati eredményeinek értékelése, 

                                                           

30 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17.§(2a) bekezdés 
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3. szakértői, továbbá a pedagógiai szakszolgálati tevékenység során keletkező vizsgálati és 

egyéb vélemények készítése, 

4. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

5. eseti helyettesítés, 

6. a pedagógiai, szakszolgálati tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

7. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

8. külső és belső kapcsolattartás, 

9. a szakalkalmazotti értekezlet, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

10. munkaközösség-vezetés, 

11. az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 

12. a pedagógiai szakszolgálati intézmény folyamatos nyitva tartásának biztosításában való 

közreműködés, 

14. pedagógus-továbbképzésen való részvétel 

 

A pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek 

neveléssel-oktatással le nem kötött részéből az alábbi feladatokat látja el a szakszolgálati 

intézményen kívül: 

1. fejlesztési tervek készítése, 

2. a gyermek, a tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, pedagógiai szakszolgálati 

intézményen kívüli tevékenység végzése, 

3. gyakornok esetében a minősítő vizsgára való felkészülés, 

4. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

5. pedagógus-továbbképzésben való részvétel 

 

Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok meghatározásánál az arányos 

és egyenletes feladatelosztást tartja szem előtt. 

A munkavállaló jogai: 

Munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: 

- mint közösségi tagot megbecsüljék, munkáját értékeljék, elismerjék, 

- emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, 

- hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, 

- a közalkalmazotti közösség tagjaként gyakorolja az ehhez kapcsolódó jogokat, 

- részt vegyen az intézmény munkatervének tervezésében, elfogadásában, értékelésében, 

az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásában, 

- részt vegyen az intézményvezetői pályázathoz készített vezetői programmal összefüggő 

szakmai vélemény kialakításában, 

- szakmai ismereteit, tudását továbbképzés útján gyarapítsa, 

- részt vegyen szakmai kísérletekben, tudományos kutatómunkában, 

- szakmai egyesületek, kamarák tagjaként, vagy képviseletében részt vegyen helyi, 

regionális és országos szintű testületek munkájában. 
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A munkavállaló kötelezettségei: 

- köteles betartani az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat, az egyéb 

kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírás előírásait, 

- köteles a közvetlen felettese által előírt helyen és időben munkára képes állapotban, 

munkakezdés előtt legalább 10 perccel megjelenni, a megállapított munkaidő alatt a 

meghatározott szakszolgálati feladatot, tevékenysége(ke)t elvégezni, 

- törekednie kell a feladatai végrehajtása során a színvonalas és hatékony 

munkavégzésre, az általa kezelt gyermekek optimális fejlesztésére, 

- munkája során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedni az intézmény 

dolgozóival, 

- közreműködik a közösség fejlesztésében, közös vállalások teljesítésében, 

munkaközösségi munkában való aktív részvételben, 

- részt vesz az intézményi megbeszéléseken, értekezleteken, 

- köteles megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a hivatalosnak 

minősített titkot,  

- a titoktartásra vonatkozó rendelkezések alapján csak az intézmény vezetőjének 

felhatalmazása alapján az iratkezelési szabályzat keretei között továbbíthatja az 

adatokat, 

- a titoktartási kötelezettség feloldható a gyermek, tanuló állapotával, fejlődésével 

kapcsolatosan megismert információk tekintetében az intézmény belső szakmai 

megbeszélésein (team-munka), a külső intézményekkel, pedagógusokkal folytatott 

megbeszélések során, 

- a gyermek/tanuló haladásának figyelemmel kísérése, 

- köteles tájékoztatni a szülőt a gyermekkel, tanulóval folytatott diagnosztikus és terápiás 

munka konkrét eredményéről /a gyermek által közölt bizalmas adatok nélkül/, a 

gyermek érdekében megteendő intézkedésekről, lehetőségekről, 

- tájékoztatási kötelezettsége indokolt esetben kiterjed(het) a gyermek/tanuló pedagógusa 

irányába, 

- vallási, világnézeti kérdésekben semlegesnek kell maradnia, 

- munkáját az általános és a szakmai etikai előírások alapján végzi, 

- törvényi előírások továbbképzésben vesz részt, ennek elmulasztása esetén 

munkaviszonya megszüntethető, 

- köteles a tanév tanítási szüneteit érintő szabadságok tekintetében az intézményi 

szabadságolási tervhez igazodni, a fennmaradó szabadságnapjaival kapcsolatosan 

legalább öt nappal az igénybevétel előtt köteles közvetlen felettese felé írásban jelezni 

távollétét, 

- köteles félévente a tanulással (képzés) kapcsolatos távollétek időpontját összesíteni és 

felettesének leadni, engedélyezés esetén a távollétről igazolást benyújtani. 

 

A munkavállaló felelős: 

- a rábízott gyermek, tanuló testi, szellemi épségéért (15/2013. EMMI rendelet 45/A.§ 

alapján), 
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- a foglalkozás pontos kezdéséért, befejezéséért, rendjéért, 

- az éves munkatervben munkaterületére megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért, 

- az adminisztráció /nyilvántartási tasak, egyéni nyilvántartási, foglalkozási napló, napi 

forgalom, statisztikai adatok, szakvélemény elektronikus formában való elkészítése/ 

pontos vezetéséért, 

- az INYR pontos vezetéséért az INYR szabályzat szerint 

- a pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos ellenőrzési és minősítési eljárásokról 

tájékozódni, 

- az átvett eszközökért /szakmai anyagok, tesztek, játékok, egyéb eszközök/, 

- intézményi körlevelek, tájékoztatások tartalmának megismeréséért, 

- az ügyelet pontos ellátásáért, 

- személyi adataiban történő változás bejelentéséért, 

- közalkalmazotti jogviszonyával, munkavégzésével kapcsolatosan felmerülő pénzügyi 

számlák, bizonylatok, hivatalos iratok haladéktalan leadásáért, 

- az intézmény berendezési és felszerelési tárgyainak épségéért, tisztaságáért, 

rendeltetésszerű használatáért; 

- a tűz- és munkavédelmi előírások betartásáért (az észlelt hibákat, hiányosságokat 

köteles jelezni az igazgató felé). 

 

Külső kapcsolatok: 

- rendszeres munkakapcsolatban áll az általa ellátott gyermek, tanuló pedagógusaival, 

- rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az általa ellátott gyermekkel, tanulóval, ill. 

családjával kapcsolatban álló gyermekvédelmi intézményekkel, hatósági szervekkel 

/gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság, rendőrség stb./. 

 

A munkaköri leírás visszavonásig vagy a következő módosításig érvényes. A módosítást 

a főigazgató a munkaköri feladatok változásakor, valamint minden tanév elején 

felülvizsgálja, szükség esetén módosítja. 

 

 

 

 

A munkaköri leírást kiadta: 

_____________________________   _______________________________ 

Igazgató       Főigazgató 

Kelt:________________________________ 
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A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve 

kötelező érvényűnek tartom.  

   ________________________________________ 

munkavállaló 

Kelt:________________________________ 
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1/G. melléklet 

M U N K A K Ö R I    L E Í R Á S  

 

Intézmény neve:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Intézmény címe:  4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. 

Fenntartó szerve:  Nyíregyházi Tankerületi Központ    

Az intézmény vezetője: Emberi Erőforrások Minisztériuma által pályázat útján 

kinevezett főigazgató 

 

Az intézmény működési területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye települései 

 

ISKOLA-ÉS ÓVODAPSZICHOLÓGIA KOORDINÁTORA 

Név: 

Leánykori neve: 

Anyja neve:  

Szül.hely, idő: 

Lakcíme: 

Adóazonosító jele:  

TAJ száma:  

 

Munkakör megnevezése:   pszichológus 

Munkavállaló végzettsége, képzettsége: 

FEOR szám: 2628 

 

Munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Feladatellátási helye:  

Heti munkaidő: /teljes foglalkoztatás esetén/ 40 óra 

Kötelező óraszám: teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetében heti huszonegy 

órában a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben végzik a gyermekek, tanulók 

vizsgálatával, egyéni vagy csoportos foglalkoztatásával, a tanácsadással, gondozói 

tanfolyamok megtartásával kapcsolatos feladatokat. 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Nyíregyházi Tankerületi Központ Igazgató, Főigazgató 
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A dolgozónak utasítást adó felettesek: főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató vagy 

igazgató-helyettes 

Közvetlen felettese: tagintézmény igazgató vagy igazgató-helyettes. 

 

A pedagógus a tagintézmény-igazgató által készített munkaidő beosztás alapján …..Járás 

területén működő tagintézményben, valamint az adott járásban működő nevelési-oktatási 

intézményekben végzi a rá bízott pedagógiai szakszolgálati feladatokat. 

A munkakör célja: a 15/2013. (II.26.) EMMI rendeletben foglalt feladatok ellátása. 

 

Munkaköri feladatai: 

Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a mindenkor érvényes jogszabályok: 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

- 15/2013 EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

valamint: 

- Szervezeti és Működési Szabályzata 

- az intézményi munkaterv határozzák meg. 

Munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával végzi. 

 

Alaptevékenysége: 

- a pedagógiai szakszolgálati intézményben a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó  

pszichológusok munkájának összefogása és segítése, melyet az iskola- és óvodapszichológus 

feladatok koordinátora lát el. 

Egyéni feladatok: 

 Az iskola- és óvodapszichológiai feladatok koordinátorának a feladatai: 

- az óvodai, iskolai preventív szűrések járási szintű koordinációja, együttműködés a 

pszichológiai tárgyú mérésekben és az eredmények kommunikációjában, 

- a nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott pszichológusok számára legalább havi 

rendszerességgel szakmai konzultációs foglalkozások szervezése. 

- A nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok által ellátásban részesített 

gyermekeket, tanulókat érintően szakmai konzultációs lehetőség biztosítása a pedagógiai 

szakszolgálati, vagy az egészségügyi ellátás illetékességi körébe tartozó vizsgálat 

kezdeményezésére vonatkozó döntés kialakításában, javaslattétel annak irányultságára, 

helyére. 
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- A nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok megkeresésére egyéni szakmai 

segítés, esetvezetési segítségnyújtás, kettős vezetést igénylő csoportfoglalkozások 

vezetésében való közreműködés. 

- A nevelési-oktatási intézmény vagy az intézményben dolgozó iskolapszichológus, 

óvodapszichológus megkeresésére esetmegbeszélő, tanári képességfejlesztő 

csoportfoglalkozás megszervezése, közreműködés annak az adott intézményben történő 

megvalósításában. 

- Egyéni tanácsadás és konzultáció a nevelési-oktatási intézményekből érkező pedagógusok 

számára. 

- Az Intézmény és a nevelési-oktatási intézmény közötti kapcsolat, kommunikáció segítése. 

- A pedagógiai szakszolgálatnál önkéntesen bejelentkező, az óvodától, iskolától független 

szolgáltatást igénylő szülők és gyermekek óvodai, iskolai problémákkal összefüggő ellátása, 

szakmailag indokolt esetben a titoktartás szakmai, etikai elveinek betartása mellett az érintett 

intézményében dolgozó iskolapszichológussal, óvodapszichológussal való konzultáció. 

- Az iskola- és óvodapszichológus koordinátor kapcsolatot tart a miniszter által az országos 

szakmai irányítási feladatok ellátásában való közreműködésbe bevont Országos 

Iskolapszichológiai Módszertani Bázissal. 

 

Köteles elvégezni mindazon munkakörén kívül eső, végzettségének megfelelő eseti, egyszeri 

feladatokat, amellyel az igazgató, illetve az általa kijelölt vezető megbízza. 

 

Kötött munkaidőben végzendő feladatai: 

A kötött munkaidőben végzett feladatok közül az alábbiak rendelhetők el31: 

 

1. foglalkozások, vizsgálatok, szűrések, egyéb közvetlen foglalkozások előkészítése, 

2. a gyermekek, tanulók fejlődésének, vizsgálati eredményeinek értékelése, 

3. szakértői, továbbá a pedagógiai szakszolgálati tevékenység során keletkező vizsgálati és 

egyéb vélemények készítése, 

4. fejlesztési tervek készítése, 

5. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

6. eseti helyettesítés, 

7. a pedagógiai, szakszolgálati tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

8. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

9. külső és belső kapcsolattartás, 

10. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

11. a szakalkalmazotti értekezlet, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

                                                           

31 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17.§(2a) bekezdés 
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12. munkaközösség-vezetés, 

13. az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 

14. feladatvégzési helyek közötti utazás, 

15. a gyermek, a tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, pedagógiai szakszolgálati 

intézményen kívüli tevékenység végzése, 

16. a pedagógiai szakszolgálati intézmény folyamatos nyitvatartásának biztosításában való 

közreműködés, 

17. gyakornok esetében a minősítő vizsgára való felkészülés, 

18. pedagógus-továbbképzésben való részvétel rendelhető el. 

 

A pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek 

neveléssel-oktatással le nem kötött részében az alábbi feladatokat látja el a szakszolgálati 

intézményen belül: 

1. foglalkozások, vizsgálatok, szűrések, egyéb közvetlen foglalkozások előkészítése, 

2. a gyermekek, tanulók fejlődésének, vizsgálati eredményeinek értékelése, 

3. szakértői, továbbá a pedagógiai szakszolgálati tevékenység során keletkező vizsgálati és 

egyéb vélemények készítése, 

4. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

5. eseti helyettesítés, 

6. a pedagógiai, szakszolgálati tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

7. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

8. külső és belső kapcsolattartás, 

9. a szakalkalmazotti értekezlet, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

10. munkaközösség-vezetés, 

11. az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 

12. a pedagógiai szakszolgálati intézmény folyamatos nyitva tartásának biztosításában való 

közreműködés, 

14. pedagógus-továbbképzésen való részvétel 

 

A pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek 

neveléssel-oktatással le nem kötött részéből az alábbi feladatokat látja el a szakszolgálati 

intézményen kívül: 

1. fejlesztési tervek készítése, 

2. a gyermek, a tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, pedagógiai szakszolgálati 

intézményen kívüli tevékenység végzése, 

3. gyakornok esetében a minősítő vizsgára való felkészülés, 

4. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

5. pedagógus-továbbképzésben való részvétel 

 

 

Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok meghatározásánál az arányos 

és egyenletes feladatelosztást tartja szem előtt. 
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A munkavállaló jogai: 

Munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: 

- mint közösségi tagot megbecsüljék, munkáját értékeljék, elismerjék, 

- emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, 

- hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, 

- a közalkalmazotti közösség tagjaként gyakorolja az ehhez kapcsolódó jogokat, 

- részt vegyen az intézmény munkatervének tervezésében, elfogadásában, értékelésében, 

az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásában, 

- részt vegyen az intézményvezetői pályázathoz készített vezetői programmal összefüggő 

szakmai vélemény kialakításában, 

- szakmai ismereteit, tudását továbbképzés útján gyarapítsa, 

- részt vegyen szakmai kísérletekben, tudományos kutatómunkában, 

- szakmai egyesületek, kamarák tagjaként, vagy képviseletében részt vegyen helyi, 

regionális és országos szintű testületek munkájában. 

 

A munkavállaló kötelezettségei: 

- köteles betartani az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat, az egyéb 

kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírás előírásait, 

- köteles a közvetlen felettese által előírt helyen és időben munkára képes állapotban, 

munkakezdés előtt legalább 10 perccel megjelenni, a megállapított munkaidő alatt a 

meghatározott szakszolgálati feladatot, tevékenysége(ke)t elvégezni, 

- törekednie kell a feladatai végrehajtása során a színvonalas és hatékony 

munkavégzésre, az általa kezelt gyermekek optimális fejlesztésére, 

- munkája során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedni az intézmény 

dolgozóival, 

- közreműködik a közösség fejlesztésében, közös vállalások teljesítésében, 

munkaközösségi munkában való aktív részvételben, 

- részt vesz az intézményi megbeszéléseken, értekezleteken, 

- köteles megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a hivatalosnak 

minősített titkot,  

- a titoktartásra vonatkozó rendelkezések alapján csak az intézmény vezetőjének 

felhatalmazása alapján az iratkezelési szabályzat keretei között továbbíthatja az 

adatokat, 

- a titoktartási kötelezettség feloldható a gyermek, tanuló állapotával, fejlődésével 

kapcsolatosan megismert információk tekintetében az intézmény belső szakmai 

megbeszélésein (team-munka), a külső intézményekkel, pedagógusokkal folytatott 

megbeszélések során, 

- a gyermek/tanuló haladásának figyelemmel kísérése, 

- köteles tájékoztatni a szülőt a gyermekkel, tanulóval folytatott diagnosztikus és terápiás 

munka konkrét eredményéről /a gyermek által közölt bizalmas adatok nélkül/, a 

gyermek érdekében megteendő intézkedésekről, lehetőségekről, 
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- tájékoztatási kötelezettsége indokolt esetben kiterjed(het) a gyermek/tanuló pedagógusa 

irányába, 

- vallási, világnézeti kérdésekben semlegesnek kell maradnia, 

- munkáját az általános és a szakmai etikai előírások alapján végzi, 

- törvényi előírások továbbképzésben vesz részt, ennek elmulasztása esetén 

munkaviszonya megszüntethető, 

- köteles a tanév tanítási szüneteit érintő szabadságok tekintetében az intézményi 

szabadságolási tervhez igazodni, a fennmaradó szabadságnapjaival kapcsolatosan 

legalább öt nappal az igénybevétel előtt köteles közvetlen felettese felé írásban jelezni 

távollétét, 

- köteles félévente a tanulással (képzés) kapcsolatos távollétek időpontját összesíteni és 

felettesének leadni, engedélyezés esetén a távollétről igazolást benyújtani. 

 

A munkavállaló felelős: 

- a rábízott gyermek, tanuló testi, szellemi épségéért (15/2013. EMMI rendelet 45/A.§ 

alapján), 

- a foglalkozás pontos kezdéséért, befejezéséért, rendjéért, 

- az éves munkatervben munkaterületére megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért, 

- az adminisztráció /nyilvántartási tasak, egyéni nyilvántartási, foglalkozási napló, napi 

forgalom, statisztikai adatok, szakvélemény elektronikus formában való elkészítése/ 

pontos vezetéséért, 

- az INYR pontos vezetéséért az INYR szabályzat szerint 

- a pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos ellenőrzési és minősítési eljárásokról 

tájékozódni, 

- az átvett eszközökért /szakmai anyagok, tesztek, játékok, egyéb eszközök/, 

- intézményi körlevelek, tájékoztatások tartalmának megismeréséért, 

- az ügyelet pontos ellátásáért, 

- személyi adataiban történő változás bejelentéséért, 

- közalkalmazotti jogviszonyával, munkavégzésével kapcsolatosan felmerülő pénzügyi 

számlák, bizonylatok, hivatalos iratok haladéktalan leadásáért, 

- az intézmény berendezési és felszerelési tárgyainak épségéért, tisztaságáért, 

rendeltetésszerű használatáért; 

- a tűz- és munkavédelmi előírások betartásáért (az észlelt hibákat, hiányosságokat 

köteles jelezni az igazgató felé). 

 

Külső kapcsolatok: 

- rendszeres munkakapcsolatban áll az általa ellátott gyermek, tanuló pedagógusaival, 

- rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az általa ellátott gyermekkel, tanulóval, ill. 

családjával kapcsolatban álló gyermekvédelmi intézményekkel, hatósági szervekkel 

/gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság, rendőrség stb./. 
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A munkaköri leírás visszavonásig vagy a következő módosításig érvényes. A módosítást a 

főigazgató a munkaköri feladatok változásakor, valamint minden tanév elején felülvizsgálja, 

szükség esetén módosítja. 

 

 

 

 

A munkaköri leírást kiadta: 

_____________________________   _______________________________ 

Igazgató       Főigazgató 

Kelt:________________________________ 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve 

kötelező érvényűnek tartom.  

   ________________________________________ 

munkavállaló 

Kelt:________________________________ 
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1/H. melléklet 

M U N K A K Ö R I    L E Í R Á S  

 

Intézmény neve:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Intézmény címe:  4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. 

Fenntartó szerve:  Nyíregyházi Tankerületi Központ   

Az intézmény vezetője: Emberi Erőforrások Minisztériuma által pályázat útján 

kinevezett főigazgató 

Az intézmény működési területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye települései 

 

K O N D U K T O R  

Név: 

Leánykori neve: 

Anyja neve:  

Szül.hely, idő: 

Lakcíme: 

Adóazonosító jele:  

TAJ száma:  

 

Munkakör megnevezése:   konduktor 

Munkavállaló végzettsége, képzettsége: 

FEOR szám: 2442 

 

Munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Feladatellátási helye:  

Heti munkaidő: /teljes foglalkoztatás esetén/ 40 óra 

Kötelező óraszám: teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetében heti huszonegy 

órában a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben végzik a gyermekek, tanulók 

vizsgálatával, egyéni vagy csoportos foglalkoztatásával, a tanácsadással, gondozói 

tanfolyamok megtartásával kapcsolatos feladatokat. 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Nyíregyházi Tankerületi Központ Igazgató, Főigazgató 
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A dolgozónak utasítást adó felettesek: főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató vagy 

igazgató-helyettes 

Közvetlen felettese: tagintézmény igazgató vagy igazgató-helyettes. 

 

A pedagógus a tagintézmény-igazgató által készített munkaidő beosztás alapján …..Járás 

területén működő tagintézményben, valamint az adott járásban működő nevelési-oktatási 

intézményekben végzi a rá bízott pedagógiai szakszolgálati feladatokat. 

A munkakör célja: a 15/2013. (II.26.) EMMI rendeletben foglalt feladatok ellátása. 

Munkaköri feladatai: 

Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a mindenkor érvényes jogszabályok: 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

- 15/2013 EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

valamint: 

- Szervezeti és Működési Szabályzata 

- az intézményi munkaterv határozzák meg.  

Munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával végzi. 

 

Alaptevékenysége a központi idegrendszeri sérült gyermekek, tanulók konduktív nevelése, 

fejlesztése és gondozása. Koragyermekkori intervenció és prevenció, mozgásfejlesztés. 

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás és fejlesztő nevelés esetén alapvető 

feladata: komplex koragyermekkori intervenció és prevenció: gyógypedagógiai fejlesztés, 

tanácsadás, a társas, a kommunikációs és nyelvei készségek fejlesztése, mozgásfejlesztés 

az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően. 

- a szakértői bizottság szakvéleménye alapján egyéni fejlesztési tervet készít (a gyermek 

életkorának, diagnózisának a figyelembevételével), 

- az ellátásról egyéni fejlesztési naplót vezet, a fejlesztési év végén a gyermek 

fejlődéséről értékelést készít, 

- egyéni vagy csoportos foglalkozás keretében végzi a fejlesztő munkát a gyermek 

állapotának figyelembevételével, 

- tanácsadás keretében segíti a család működését, a gyermek és a család kapcsolatának 

erősödését, a társadalom és a család inklúziójának a megvalósulását, 

- intézményben történő ellátás esetén a gyermekkel foglalkozó szakalkalmazottak 

részére is biztosít tanácsadást (bölcsődei nevelés, gyermekotthoni ellátás, 
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fogyatékosok nappali intézményében, fogyatékosok ápoló-gondozó bentlakásos 

intézményi ellátás esetén). 

Ezen kívül köteles elvégezni mindazon munkakörén kívül eső, végzettségének megfelelő 

eseti, egyszeri feladatokat, amellyel az igazgató, illetve az általa kijelölt vezető megbízza. 

Alapvető feladatai: /a szakember által végzett szakszolgálati feladatokat megjelölni/ 

- konduktív pedagógiai ellátás 

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

- fejlesztő nevelés 

 

Egyéni feladatok: 

- beszerzi a Mozgássérültek Országos Szakértői Bizottságának vagy neurológus 

szakorvosnak a véleményét, ezen javaslatok alapján megszervezi a gyermekek/tanulók 

egyéni vagy csoportos beosztását, 

- rendszeres, szükség esetén intenzív habilitációs célú foglalkozásban részesíti az arra 

rászoruló gyermekeket/tanulókat, 

- hozzásegíti a gyermekeket/tanulókat kiegészítő terápiákban való részvételhez, 

- folyamatos kapcsolatot tart a szülőkkel, otthoni foglalkozási tanácsokkal látja el őket, 

- kapcsolatot tart és együttműködik mozgássérültek habilitációjával és rehabilitációjával 

foglalkozó intézményekkel, 

- törekszik a mozgássérültek harmonikus személyiségfejlődésének biztosítására, 

- rendszeresen adminisztrálja a foglalkozásokat, nyilvántartást, statisztikát, 

- team munkában vesz részt a tanácsadó szakembereivel, ha a gyermek/tanuló fejlődése 

ezt kívánja, 

- felkérésre ismeretközléssel, tájékoztatással részt vesz a mozgássérültek közvélemény 

általi megítélésének javításában, 

- gondoskodik folyamatos önképzéséről, szakmai továbbképzéseken vesz részt, 

törekszik a szakvizsga megszerzésére. 

 

Kötött munkaidőben végzendő feladatai: 

A kötött munkaidőben végzett feladatok közül az alábbiak rendelhetők el32: 

 

1. foglalkozások, vizsgálatok, szűrések, egyéb közvetlen foglalkozások előkészítése, 

2. a gyermekek, tanulók fejlődésének, vizsgálati eredményeinek értékelése, 

                                                           

32 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17.§(2a) bekezdés 

 



 
 

103 
 

3. szakértői, továbbá a pedagógiai szakszolgálati tevékenység során keletkező vizsgálati és 

egyéb vélemények készítése, 

4. fejlesztési tervek készítése, 

5. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

6. eseti helyettesítés, 

7. a pedagógiai, szakszolgálati tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

8. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

9. külső és belső kapcsolattartás, 

10. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

11. a szakalkalmazotti értekezlet, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

12. munkaközösség-vezetés, 

13. az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 

14. feladatvégzési helyek közötti utazás, 

15. a gyermek, a tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, pedagógiai szakszolgálati 

intézményen kívüli tevékenység végzése, 

16. a pedagógiai szakszolgálati intézmény folyamatos nyitvatartásának biztosításában való 

közreműködés, 

17. gyakornok esetében a minősítő vizsgára való felkészülés, 

18. pedagógus-továbbképzésben való részvétel rendelhető el. 

 

A pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek 

neveléssel-oktatással le nem kötött részében az alábbi feladatokat látja el a szakszolgálati 

intézményen belül: 

1. foglalkozások, vizsgálatok, szűrések, egyéb közvetlen foglalkozások előkészítése, 

2. a gyermekek, tanulók fejlődésének, vizsgálati eredményeinek értékelése, 

3. szakértői, továbbá a pedagógiai szakszolgálati tevékenység során keletkező vizsgálati és 

egyéb vélemények készítése, 

4. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

5. eseti helyettesítés, 

6. a pedagógiai, szakszolgálati tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

7. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

8. külső és belső kapcsolattartás, 

9. a szakalkalmazotti értekezlet, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

10. munkaközösség-vezetés, 

11. az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 

12. a pedagógiai szakszolgálati intézmény folyamatos nyitva tartásának biztosításában való 

közreműködés, 

14. pedagógus-továbbképzésen való részvétel 

 

A pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek 

neveléssel-oktatással le nem kötött részéből az alábbi feladatokat látja el a szakszolgálati 

intézményen kívül: 

1. fejlesztési tervek készítése, 
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2. a gyermek, a tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, pedagógiai szakszolgálati 

intézményen kívüli tevékenység végzése, 

3. gyakornok esetében a minősítő vizsgára való felkészülés, 

4. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

5. pedagógus-továbbképzésben való részvétel 

 

Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok meghatározásánál az arányos 

és egyenletes feladatelosztást tartja szem előtt. 

A munkavállaló jogai: 

Munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: 

- mint közösségi tagot megbecsüljék, munkáját értékeljék, elismerjék, 

- emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, 

- hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, 

- a közalkalmazotti közösség tagjaként gyakorolja az ehhez kapcsolódó jogokat, 

- részt vegyen az intézmény munkatervének tervezésében, elfogadásában, értékelésében, 

az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásában, 

- részt vegyen az intézményvezetői pályázathoz készített vezetői programmal összefüggő 

szakmai vélemény kialakításában, 

- szakmai ismereteit, tudását továbbképzés útján gyarapítsa, 

- részt vegyen szakmai kísérletekben, tudományos kutatómunkában, 

- szakmai egyesületek, kamarák tagjaként, vagy képviseletében részt vegyen helyi, 

regionális és országos szintű testületek munkájában. 

 

A munkavállaló kötelezettségei: 

- köteles betartani az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat, az egyéb 

kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírás előírásait, 

- köteles a közvetlen felettese által előírt helyen és időben munkára képes állapotban, 

munkakezdés előtt legalább 10 perccel megjelenni, a megállapított munkaidő alatt a 

meghatározott szakszolgálati feladatot, tevékenysége(ke)t elvégezni, 

- törekednie kell a feladatai végrehajtása során a színvonalas és hatékony 

munkavégzésre, az általa kezelt gyermekek optimális fejlesztésére, 

- munkája során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedni az intézmény 

dolgozóival, 

- közreműködik a közösség fejlesztésében, közös vállalások teljesítésében, 

munkaközösségi munkában való aktív részvételben, 

- részt vesz az intézményi megbeszéléseken, értekezleteken, 

- köteles megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a hivatalosnak 

minősített titkot,  

- a titoktartásra vonatkozó rendelkezések alapján csak az intézmény vezetőjének 

felhatalmazása alapján az iratkezelési szabályzat keretei között továbbíthatja az 

adatokat, 
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- a titoktartási kötelezettség feloldható a gyermek, tanuló állapotával, fejlődésével 

kapcsolatosan megismert információk tekintetében az intézmény belső szakmai 

megbeszélésein (team-munka), a külső intézményekkel, pedagógusokkal folytatott 

megbeszélések során, 

- a gyermek/tanuló haladásának figyelemmel kísérése, 

- köteles tájékoztatni a szülőt a gyermekkel, tanulóval folytatott diagnosztikus és terápiás 

munka konkrét eredményéről /a gyermek által közölt bizalmas adatok nélkül/, a 

gyermek érdekében megteendő intézkedésekről, lehetőségekről, 

- tájékoztatási kötelezettsége indokolt esetben kiterjed(het) a gyermek/tanuló pedagógusa 

irányába, 

- vallási, világnézeti kérdésekben semlegesnek kell maradnia, 

- munkáját az általános és a szakmai etikai előírások alapján végzi, 

- törvényi előírások továbbképzésben vesz részt, ennek elmulasztása esetén 

munkaviszonya megszüntethető, 

- köteles a tanév tanítási szüneteit érintő szabadságok tekintetében az intézményi 

szabadságolási tervhez igazodni, a fennmaradó szabadságnapjaival kapcsolatosan 

legalább öt nappal az igénybevétel előtt köteles közvetlen felettese felé írásban jelezni 

távollétét, 

- köteles félévente a tanulással (képzés) kapcsolatos távollétek időpontját összesíteni és 

felettesének leadni, engedélyezés esetén a távollétről igazolást benyújtani. 

 

A munkavállaló felelős: 

- a rábízott gyermek, tanuló testi, szellemi épségéért (15/2013. EMMI rendelet 45/A.§ 

alapján), 

- a foglalkozás pontos kezdéséért, befejezéséért, rendjéért, 

- az éves munkatervben munkaterületére megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért, 

- az adminisztráció /nyilvántartási tasak, egyéni nyilvántartási, foglalkozási napló, napi 

forgalom, statisztikai adatok, szakvélemény elektronikus formában való elkészítése/ 

pontos vezetéséért, 

- az INYR pontos vezetéséért az INYR szabályzat szerint, 

- a pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos ellenőrzési és minősítési eljárásokról 

tájékozódni, 

- az átvett eszközökért /szakmai anyagok, tesztek, játékok, egyéb eszközök/, 

- intézményi körlevelek, tájékoztatások tartalmának megismeréséért, 

- az ügyelet pontos ellátásáért, 

- személyi adataiban történő változás bejelentéséért, 

- közalkalmazotti jogviszonyával, munkavégzésével kapcsolatosan felmerülő pénzügyi 

számlák, bizonylatok, hivatalos iratok haladéktalan leadásáért, 

- az intézmény berendezési és felszerelési tárgyainak épségéért, tisztaságáért, 

rendeltetésszerű használatáért; 

- a tűz- és munkavédelmi előírások betartásáért (az észlelt hibákat, hiányosságokat 

köteles jelezni az igazgató felé). 
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Külső kapcsolatok: 

- rendszeres munkakapcsolatban áll az általa ellátott gyermek, tanuló pedagógusaival, 

szüleivel, 

- rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az általa ellátott gyermekkel, tanulóval, ill. 

családjával kapcsolatban álló gyermekvédelmi intézményekkel, hatósági szervekkel 

/gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság, rendőrség stb./. 

 

A munkaköri leírás visszavonásig vagy a következő módosításig érvényes. A módosítást a 

főigazgató a munkaköri feladatok változásakor, valamint minden tanév elején felülvizsgálja, 

szükség esetén módosítja. 

A munkaköri leírást kiadta: 

_____________________________   _______________________________ 

Igazgató       Főigazgató 

Kelt:________________________________ 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve 

kötelező érvényűnek tartom.  

   ________________________________________ 

munkavállaló 

Kelt:_______________________________ 

1/I. melléklet 

M U N K A K Ö R I    L E Í R Á S  

 

Intézmény neve:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Intézmény címe:  4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. 

Fenntartó szerve:  Nyíregyházi Tankerületi Központ    

Az intézmény vezetője: Emberi Erőforrások Minisztériuma által pályázat útján 

kinevezett főigazgató 

Az intézmény működési területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye települései 
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F E J L E S Z T Ő  P E D A G Ó G U S  

Név: 

Leánykori neve: 

Anyja neve:  

Szül.hely, idő: 

Lakcíme: 

Adóazonosító jele:  

TAJ száma:  

 

Munkakör megnevezése:   fejlesztő pedagógus 

Munkavállaló végzettsége, képzettsége: 

FEOR szám: 2431, 2432, 2499 2441, 2491 (alapvégzettség szerint) 

Munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Feladatellátási helye:  

Heti munkaidő: /teljes foglalkoztatás esetén/ 40 óra 

Kötelező óraszám: teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetében heti huszonegy 

órában a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben végzik a gyermekek, tanulók 

vizsgálatával, egyéni vagy csoportos foglalkoztatásával, a tanácsadással, gondozói 

tanfolyamok megtartásával kapcsolatos feladatokat. 

 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Nyíregyházi Tankerületi Központ Igazgató, Főigazgató 

A dolgozónak utasítást adó felettesek: főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató vagy 

igazgató-helyettes 

Közvetlen felettese: tagintézmény igazgató vagy igazgató-helyettes. 

 

A pedagógus a tagintézmény-igazgató által készített munkaidő beosztás alapján …..Járás 

területén működő tagintézményben, valamint az adott járásban működő nevelési-oktatási 

intézményekben végzi a rá bízott pedagógiai szakszolgálati feladatokat. 

A munkakör célja: a 15/2013. (II.26.) EMMI rendeletben foglalt feladatok ellátása. 

Munkaköri feladatai: 

Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a mindenkor érvényes jogszabályok: 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

- 15/2013 EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 
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valamint: 

- Szervezeti és Működési Szabályzata 

- az intézményi munkaterv határozzák meg.  

Munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával végzi. 

Alaptevékenysége a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló 

problémáinak feltárása, ennek alapján szakvélemény készítése, a gyermek fejlesztő célú 

foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával, továbbá a nevelési-oktatási intézmény 

megkeresésére fejlettségi szint megállapítása 

Ezen kívül köteles elvégezni mindazon munkakörén kívül eső, végzettségének megfelelő 

eseti, egyszeri feladatokat, amellyel az igazgató, illetve az általa kijelölt vezető megbízza. 

 

Alapvető feladata: 

- nevelési tanácsadás 

Egyéni feladatok: 

Elsősorban az óvodai vagy iskolai tanulási nehézséget, részképesség zavart mutató gyermek 

képesség-vizsgálatával, és a problémák korrekciós munkáival foglalkozik. 

Feladata: 

- képesítésének megfelelően pedagógiai módszerekkel tájékozódik a gyermek, tanuló 

ismereteinek színvonaláról, 

- tantárgy-pedagógiai felméréseket készít az iskolai teljesítménybeli elmaradások 

mértékének feltárására, 

- megfigyeli a gyermek, tanuló teljesítményhelyzetben adott viselkedését, reakcióit, 

- tájékozódik a tanuló tanulási módszereiről, annak feltételeiről és körülményéről, 

tanácsot ad ezek korrekciójára vonatkozóan, 

- kérdőívek, feladatlapok, részképesség vizsgáló eljárások felvételét és mennyiségi 

kiértékelését végzi, 

- vizsgálatainak és megfigyeléseinek alapján szakvéleményt készít, javaslatot terjeszt 

elő a gyermekkel való foglalkozásra vonatkozóan, 

- eljár a gyermek érdekében óvodában, iskolában, segíti beilleszkedésüket, 

- az iskolai rendtartást figyelembe véve hospitál a tanítási órákon vagy azon kívüli 

foglalkozáson, 

- csoportos és egyéni szűrő vizsgálatokat, szükség esetén fejlesztő foglalkozásokat 

végez, 

- felkérésre pedagógiai előadásokkal, mentálhigiénés szakismeretek terjesztésével részt 

vesz a széleskörű prevencióban, 

- gondoskodik folyamatos önképzéséről, szakmai továbbképzéseken vesz részt, 

törekszik a szakvizsga megszerzésére. 
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Kötött munkaidőben végzendő feladatai: 

A kötött munkaidőben végzett feladatok közül az alábbiak rendelhetők el33: 

 

1. foglalkozások, vizsgálatok, szűrések, egyéb közvetlen foglalkozások előkészítése, 

2. a gyermekek, tanulók fejlődésének, vizsgálati eredményeinek értékelése, 

3. szakértői, továbbá a pedagógiai szakszolgálati tevékenység során keletkező vizsgálati és 

egyéb vélemények készítése, 

4. fejlesztési tervek készítése, 

5. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

6. eseti helyettesítés, 

7. a pedagógiai, szakszolgálati tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

8. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

9. külső és belső kapcsolattartás, 

10. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

11. a szakalkalmazotti értekezlet, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

12. munkaközösség-vezetés, 

13. az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 

14. feladatvégzési helyek közötti utazás, 

15. a gyermek, a tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, pedagógiai szakszolgálati 

intézményen kívüli tevékenység végzése, 

16. a pedagógiai szakszolgálati intézmény folyamatos nyitvatartásának biztosításában való 

közreműködés, 

17. gyakornok esetében a minősítő vizsgára való felkészülés, 

18. pedagógus-továbbképzésben való részvétel rendelhető el. 

 

A pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek 

neveléssel-oktatással le nem kötött részében az alábbi feladatokat látja el a szakszolgálati 

intézményen belül: 

1. foglalkozások, vizsgálatok, szűrések, egyéb közvetlen foglalkozások előkészítése, 

2. a gyermekek, tanulók fejlődésének, vizsgálati eredményeinek értékelése, 

3. szakértői, továbbá a pedagógiai szakszolgálati tevékenység során keletkező vizsgálati és 

egyéb vélemények készítése, 

4. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

5. eseti helyettesítés, 

6. a pedagógiai, szakszolgálati tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

7. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

8. külső és belső kapcsolattartás, 

9. a szakalkalmazotti értekezlet, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 
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10. munkaközösség-vezetés, 

11. az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 

12. a pedagógiai szakszolgálati intézmény folyamatos nyitva tartásának biztosításában való 

közreműködés, 

14. pedagógus-továbbképzésen való részvétel 

 

A pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek 

neveléssel-oktatással le nem kötött részéből az alábbi feladatokat látja el a szakszolgálati 

intézményen kívül: 

1. fejlesztési tervek készítése, 

2. a gyermek, a tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, pedagógiai szakszolgálati 

intézményen kívüli tevékenység végzése, 

3. gyakornok esetében a minősítő vizsgára való felkészülés, 

4. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

5. pedagógus-továbbképzésben való részvétel 

 

Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok meghatározásánál az arányos 

és egyenletes feladatelosztást tartja szem előtt. 

A munkavállaló jogai: 

Munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: 

- mint közösségi tagot megbecsüljék, munkáját értékeljék, elismerjék, 

- emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, 

- hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, 

- a közalkalmazotti közösség tagjaként gyakorolja az ehhez kapcsolódó jogokat, 

- részt vegyen az intézmény munkatervének tervezésében, elfogadásában, értékelésében, 

az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásában, 

- részt vegyen az intézményvezetői pályázathoz készített vezetői programmal összefüggő 

szakmai vélemény kialakításában, 

- szakmai ismereteit, tudását továbbképzés útján gyarapítsa, 

- részt vegyen szakmai kísérletekben, tudományos kutatómunkában, 

- szakmai egyesületek, kamarák tagjaként, vagy képviseletében részt vegyen helyi, 

regionális és országos szintű testületek munkájában. 

 

A munkavállaló kötelezettségei: 

- köteles betartani az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat, az egyéb 

kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírás előírásait, 

- köteles a közvetlen felettese által előírt helyen és időben munkára képes állapotban, 

munkakezdés előtt legalább 10 perccel megjelenni, a megállapított munkaidő alatt a 

meghatározott szakszolgálati feladatot, tevékenysége(ke)t elvégezni, 

- törekednie kell a feladatai végrehajtása során a színvonalas és hatékony 

munkavégzésre, az általa kezelt gyermekek optimális fejlesztésére, 
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- munkája során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedni az intézmény 

dolgozóival, 

- közreműködik a közösség fejlesztésében, közös vállalások teljesítésében, 

munkaközösségi munkában való aktív részvételben, 

- részt vesz az intézményi megbeszéléseken, értekezleteken, 

- köteles megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a hivatalosnak 

minősített titkot,  

- a titoktartásra vonatkozó rendelkezések alapján csak az intézmény vezetőjének 

felhatalmazása alapján az iratkezelési szabályzat keretei között továbbíthatja az 

adatokat, 

- a titoktartási kötelezettség feloldható a gyermek, tanuló állapotával, fejlődésével 

kapcsolatosan megismert információk tekintetében az intézmény belső szakmai 

megbeszélésein (team-munka), a külső intézményekkel, pedagógusokkal folytatott 

megbeszélések során, 

- a gyermek/tanuló haladásának figyelemmel kísérése, 

- köteles tájékoztatni a szülőt a gyermekkel, tanulóval folytatott diagnosztikus és terápiás 

munka konkrét eredményéről /a gyermek által közölt bizalmas adatok nélkül/, a 

gyermek érdekében megteendő intézkedésekről, lehetőségekről, 

- tájékoztatási kötelezettsége indokolt esetben kiterjed(het) a gyermek/tanuló pedagógusa 

irányába, 

- vallási, világnézeti kérdésekben semlegesnek kell maradnia, 

- munkáját az általános és a szakmai etikai előírások alapján végzi, 

- törvényi előírások továbbképzésben vesz részt, ennek elmulasztása esetén 

munkaviszonya megszüntethető, 

- köteles a tanév tanítási szüneteit érintő szabadságok tekintetében az intézményi 

szabadságolási tervhez igazodni, a fennmaradó szabadságnapjaival kapcsolatosan 

legalább öt nappal az igénybevétel előtt köteles közvetlen felettese felé írásban jelezni 

távollétét, 

- köteles félévente a tanulással (képzés) kapcsolatos távollétek időpontját összesíteni és 

felettesének leadni, engedélyezés esetén a távollétről igazolást benyújtani. 

 

A munkavállaló felelős: 

- a rábízott gyermek, tanuló testi, szellemi épségéért (15/2013. EMMI rendelet 45/A.§ 

alapján), 

- a foglalkozás pontos kezdéséért, befejezéséért, rendjéért, 

- az éves munkatervben munkaterületére megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért, 

- az adminisztráció /nyilvántartási tasak, egyéni nyilvántartási, foglalkozási napló, napi 

forgalom, statisztikai adatok, szakvélemény elektronikus formában való elkészítése/ 

pontos vezetéséért, 

- az INYR pontos vezetéséért az INYR szabályzat szerint, 

- a pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos ellenőrzési és minősítési eljárásokról 

tájékozódni, 
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- az átvett eszközökért /szakmai anyagok, tesztek, játékok, egyéb eszközök/, 

- intézményi körlevelek, tájékoztatások tartalmának megismeréséért, 

- az ügyelet pontos ellátásáért, 

- személyi adataiban történő változás bejelentéséért, 

- közalkalmazotti jogviszonyával, munkavégzésével kapcsolatosan felmerülő pénzügyi 

számlák, bizonylatok, hivatalos iratok haladéktalan leadásáért, 

- az intézmény berendezési és felszerelési tárgyainak épségéért, tisztaságáért, 

rendeltetésszerű használatáért; 

- a tűz- és munkavédelmi előírások betartásáért (az észlelt hibákat, hiányosságokat 

köteles jelezni az igazgató felé). 
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Külső kapcsolatok: 

- rendszeres munkakapcsolatban áll az általa ellátott gyermek, tanuló pedagógusaival, 

szüleivel, 

- rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az általa ellátott gyermekkel, tanulóval, ill. 

családjával kapcsolatban álló gyermekvédelmi intézményekkel, hatósági szervekkel 

/gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság, rendőrség stb./. 

 

A munkaköri leírás visszavonásig vagy a következő módosításig érvényes. A módosítást a 

főigazgató a munkaköri feladatok változásakor, valamint minden tanév elején felülvizsgálja, 

szükség esetén módosítja. 

 

 

A munkaköri leírást kiadta: 

 

_____________________________   _______________________________ 

Igazgató       Főigazgató 

Kelt:________________________________ 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve 

kötelező érvényűnek tartom.  

 

 

 

                 ________________________________________ 

        munkavállaló 

 

 

Kelt:________________________________ 
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1/J. melléklet 

M U N K A K Ö R I    L E Í R Á S  

 

Intézmény neve:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Intézmény címe:  4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. 

Fenntartó szerve:  Nyíregyházi Tankerületi Központ    

Az intézmény vezetője: Emberi Erőforrások Minisztériuma által pályázat útján 

kinevezett főigazgató 

 

Az intézmény működési területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye települései 

 

L O G O P É D U S  

Név: 

Leánykori neve: 

Anyja neve:  

Szül.hely, idő: 

Lakcíme: 

Adóazonosító jele:  

TAJ száma:  

 

Munkakör megnevezése:   logopédus 

Munkavállaló végzettsége, képzettsége: 

FEOR szám:    2441 

 

Munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgát 

Feladatellátási helye:  

Heti munkaidő: /teljes foglalkoztatás esetén/ 40 óra 

Kötelező óraszám: teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetében heti huszonegy 

órában a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben végzik a gyermekek, tanulók 

vizsgálatával, egyéni vagy csoportos foglalkoztatásával, a tanácsadással, gondozói 

tanfolyamok megtartásával kapcsolatos feladatokat. 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Nyíregyházi Tankerületi Központ Igazgató, Főigazgató 



 
 

115 
 

A dolgozónak utasítást adó felettesek: főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató vagy 

igazgató-helyettes 

Közvetlen felettese: tagintézmény igazgató vagy igazgató-helyettes. 

 

A pedagógus a tagintézmény-igazgató által készített munkaidő beosztás alapján …..Járás 

területén működő tagintézményben, valamint az adott járásban működő nevelési-oktatási 

intézményekben végzi a rá bízott pedagógiai szakszolgálati feladatokat. 

A munkakör célja: a 15/2013. (II.26.) EMMI rendeletben foglalt feladatok ellátása. 

Munkaköri feladatai: 

Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a mindenkor érvényes jogszabályok: 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

- 15/2013 EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

valamint: 

- Szervezeti és Működési Szabályzata 

- az intézményi munkaterv határozzák meg.  

Munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával végzi. 

Alaptevékenysége logopédiai ellátás során a beszédindítás, beszédhibák javítása, a hang- 

beszéd és nyelvfejlődés elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok 

javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a 

beszéd technikai és tartlami fejlesztését szolgáló terápiás foglalkozáson. 

A szakértői bizottsági tevékenység esetén a gyermek, tanuló komplex gyógypedagógiai 

vizsgálata és szakértői vélemény készítése: 

- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása, 

- a sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása céljából. 

Ezen kívül köteles elvégezni mindazon munkakörén kívül eső, végzettségének megfelelő 

eseti, egyszeri feladatokat, amellyel az igazgató, illetve az általa kijelölt vezető megbízza. 

 

Alapvető feladatai: /a szakember által végzett szakszolgálati feladatokat megjelölni/ 

- logopédiai ellátás 

- szakértői bizottsági tevékenység 

 

Egyéni feladatok: 
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A logopédiai ellátás feladata a hangképzés, a beszéd, a beszélt és írott nyelvi képesség 

fejlődési és szerzett zavaraihoz, továbbá a specifikus tanulási zavarokhoz (diszlexia, 

diszortográfia, diszgráfia, diszkalkulia) kapcsolódó prevenciós, állapotmegismerési és terápiás 

tevékenység. 

Feladata: 

- az óvodai nevelésben részt vevő, ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és 

nyelvi fejlettségének szűrése, ennek eredménye alapján szükség szerint a gyermek 

további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatának kezdeményezése, 

- részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján 

a gyermek további logopédiai ellátásának megszervezése, ha a szűrés eredményei 

alapján ez szükséges, 

- a szülő kérésére az általános- és középiskolás tanulók logopédiai vizsgálata, 

- logopédiai korrekció végzése minden olyan esetben, amelyben az artikulációs zavara 

tanulmányi előmenetelt akadályozza, 

- foglalkozik mindazon elsődleges tünetként jelentkező kommunikációs zavarral, 

mely sértheti az ismeretelsajátítás és szocializáció hatékony fejlődését, 

- szakmailag nehezen megítélhető vagy határesetek tisztázása végett az oki háttér 

feltárására kiegészítő vizsgálatra irányítása, 

- közreműködik a fejlettségi vizsgálatok során a beiskolázásra vonatkozó javaslat 

kialakításában, 

- a gyermek komplex személyiségfejlesztését megcélozva segít a beszédfélelem, 

a közösségben való elkülönülés feloldásában, az önbizalom erősítésében, 

- az artikulációs zavar vagy más kommunikációs zavarban szenvedő gyermekek 

szüleinek, nevelőinek tanácsot ad, segíti pályaválasztásukat, 

- rendszeresen fejleszti szaktudását, részt vesz logopédiai továbbképzéseken, 

- a szakértői bizottságban dolgozó logopédus heti egy alkalommal team-munkában vesz 

részt a bizottság többi tagjával, 

- a szakértői munka koordinátorától kapja diagnosztikus feladatát, melynek 

beosztásában közreműködik, 

- szakértői véleményét a vonatkozó jogszabályokban előírt határidőn belül a 

vizsgálatban közreműködőkkel egyeztetve, a hivatalos protokoll követelményeinek 

megfelelően elkészíti. 

 

Kötött munkaidőben végzendő feladatai: 

A kötött munkaidőben végzett feladatok közül az alábbiak rendelhetők el34: 
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1. foglalkozások, vizsgálatok, szűrések, egyéb közvetlen foglalkozások előkészítése, 

2. a gyermekek, tanulók fejlődésének, vizsgálati eredményeinek értékelése, 

3. szakértői, továbbá a pedagógiai szakszolgálati tevékenység során keletkező vizsgálati és 

egyéb vélemények készítése, 

4. fejlesztési tervek készítése, 

5. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

6. eseti helyettesítés, 

7. a pedagógiai, szakszolgálati tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

8. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

9. külső és belső kapcsolattartás, 

10. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

11. a szakalkalmazotti értekezlet, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

12. munkaközösség-vezetés, 

13. az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 

14. feladatvégzési helyek közötti utazás, 

15. a gyermek, a tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, pedagógiai szakszolgálati 

intézményen kívüli tevékenység végzése, 

16. a pedagógiai szakszolgálati intézmény folyamatos nyitvatartásának biztosításában való 

közreműködés, 

17. gyakornok esetében a minősítő vizsgára való felkészülés, 

18. pedagógus-továbbképzésben való részvétel rendelhető el. 

 

A pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek 

neveléssel-oktatással le nem kötött részében az alábbi feladatokat látja el a szakszolgálati 

intézményen belül: 

1. foglalkozások, vizsgálatok, szűrések, egyéb közvetlen foglalkozások előkészítése, 

2. a gyermekek, tanulók fejlődésének, vizsgálati eredményeinek értékelése, 

3. szakértői, továbbá a pedagógiai szakszolgálati tevékenység során keletkező vizsgálati és 

egyéb vélemények készítése, 

4. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

5. eseti helyettesítés, 

6. a pedagógiai, szakszolgálati tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

7. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

8. külső és belső kapcsolattartás, 

9. a szakalkalmazotti értekezlet, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

10. munkaközösség-vezetés, 

11. az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 

12. a pedagógiai szakszolgálati intézmény folyamatos nyitva tartásának biztosításában való 

közreműködés, 

14. pedagógus-továbbképzésen való részvétel 

 

A pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek 

neveléssel-oktatással le nem kötött részéből az alábbi feladatokat látja el a szakszolgálati 

intézményen kívül: 
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1. fejlesztési tervek készítése, 

2. a gyermek, a tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, pedagógiai szakszolgálati 

intézményen kívüli tevékenység végzése, 

3. gyakornok esetében a minősítő vizsgára való felkészülés, 

4. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

5. pedagógus-továbbképzésben való részvétel 

 

Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok meghatározásánál az arányos 

és egyenletes feladatelosztást tartja szem előtt. 

A munkavállaló jogai: 

Munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: 

- mint közösségi tagot megbecsüljék, munkáját értékeljék, elismerjék, 

- emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, 

- hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, 

- a közalkalmazotti közösség tagjaként gyakorolja az ehhez kapcsolódó jogokat, 

- részt vegyen az intézmény munkatervének tervezésében, elfogadásában, értékelésében, 

az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásában, 

- részt vegyen az intézményvezetői pályázathoz készített vezetői programmal összefüggő 

szakmai vélemény kialakításában, 

- szakmai ismereteit, tudását továbbképzés útján gyarapítsa, 

- részt vegyen szakmai kísérletekben, tudományos kutatómunkában, 

- szakmai egyesületek, kamarák tagjaként, vagy képviseletében részt vegyen helyi, 

regionális és országos szintű testületek munkájában. 

 

A munkavállaló kötelezettségei: 

- köteles betartani az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat, az egyéb 

kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírás előírásait, 

- köteles a közvetlen felettese által előírt helyen és időben munkára képes állapotban, 

munkakezdés előtt legalább 10 perccel megjelenni, a megállapított munkaidő alatt a 

meghatározott szakszolgálati feladatot, tevékenysége(ke)t elvégezni, 

- törekednie kell a feladatai végrehajtása során a színvonalas és hatékony 

munkavégzésre, az általa kezelt gyermekek optimális fejlesztésére, 

- munkája során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedni az intézmény 

dolgozóival, 

- közreműködik a közösség fejlesztésében, közös vállalások teljesítésében, 

munkaközösségi munkában való aktív részvételben, 

- részt vesz az intézményi megbeszéléseken, értekezleteken, 

- köteles megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a hivatalosnak 

minősített titkot,  
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- a titoktartásra vonatkozó rendelkezések alapján csak az intézmény vezetőjének 

felhatalmazása alapján az iratkezelési szabályzat keretei között továbbíthatja az 

adatokat, 

- a titoktartási kötelezettség feloldható a gyermek, tanuló állapotával, fejlődésével 

kapcsolatosan megismert információk tekintetében az intézmény belső szakmai 

megbeszélésein (team-munka), a külső intézményekkel, pedagógusokkal folytatott 

megbeszélések során, 

- a gyermek/tanuló haladásának figyelemmel kísérése, 

- köteles tájékoztatni a szülőt a gyermekkel, tanulóval folytatott diagnosztikus és terápiás 

munka konkrét eredményéről /a gyermek által közölt bizalmas adatok nélkül/, a 

gyermek érdekében megteendő intézkedésekről, lehetőségekről, 

- tájékoztatási kötelezettsége indokolt esetben kiterjed(het) a gyermek/tanuló pedagógusa 

irányába, 

- vallási, világnézeti kérdésekben semlegesnek kell maradnia, 

- munkáját az általános és a szakmai etikai előírások alapján végzi, 

- törvényi előírások továbbképzésben vesz részt, ennek elmulasztása esetén 

munkaviszonya megszüntethető, 

- köteles a tanév tanítási szüneteit érintő szabadságok tekintetében az intézményi 

szabadságolási tervhez igazodni, a fennmaradó szabadságnapjaival kapcsolatosan 

legalább öt nappal az igénybevétel előtt köteles közvetlen felettese felé írásban jelezni 

távollétét, 

- köteles félévente a tanulással (képzés) kapcsolatos távollétek időpontját összesíteni és 

felettesének leadni, engedélyezés esetén a távollétről igazolást benyújtani. 

 

A munkavállaló felelős: 

- a rábízott gyermek, tanuló testi, szellemi épségéért (15/2013. EMMI rendelet 45/A.§ 

alapján), 

- a foglalkozás pontos kezdéséért, befejezéséért, rendjéért, 

- az éves munkatervben munkaterületére megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért, 

- az adminisztráció /nyilvántartási tasak, egyéni nyilvántartási, foglalkozási napló, napi 

forgalom, statisztikai adatok, szakvélemény elektronikus formában való elkészítése/ 

pontos vezetéséért, 

- az INYR vezetéséért az INYR szabályzat szerint, 

- a pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos ellenőrzési és minősítési eljárásokról 

tájékozódni, 

- az átvett eszközökért /szakmai anyagok, tesztek, játékok, egyéb eszközök/, 

- intézményi körlevelek, tájékoztatások tartalmának megismeréséért, 

- az ügyelet pontos ellátásáért, 

- személyi adataiban történő változás bejelentéséért, 

- közalkalmazotti jogviszonyával, munkavégzésével kapcsolatosan felmerülő pénzügyi 

számlák, bizonylatok, hivatalos iratok haladéktalan leadásáért, 
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- az intézmény berendezési és felszerelési tárgyainak épségéért, tisztaságáért, 

rendeltetésszerű használatáért; 

- a tűz- és munkavédelmi előírások betartásáért (az észlelt hibákat, hiányosságokat 

köteles jelezni az igazgató felé). 

 

Külső kapcsolatok: 

- rendszeres munkakapcsolatban áll az általa ellátott gyermek, tanuló pedagógusaival, 

szüleivel, 

- rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az általa ellátott gyermekkel, tanulóval, ill. 

családjával kapcsolatban álló gyermekvédelmi intézményekkel, hatósági szervekkel 

/gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság, gyámhivatal, rendőrség stb./. 

 

A munkaköri leírás visszavonásig vagy a következő módosításig érvényes. A módosítást a 

főigazgató a munkaköri feladatok változásakor, valamint minden tanév elején felülvizsgálja, 

szükség esetén módosítja. 

A munkaköri leírást kiadta: 

_____________________________   _______________________________ 

Igazgató       Főigazgató 

Kelt:________________________________ 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve 

kötelező érvényűnek tartom.  

   ________________________________________ 

munkavállaló 

Kelt:________________________________ 

1/K. melléklet 

 

M U N K A K Ö R I    L E Í R Á S  

 

Intézmény neve:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Intézmény címe:  4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. 

Fenntartó szerve:  Nyíregyházi Tankerületi Központ   

Az intézmény vezetője: Emberi Erőforrások Minisztériuma által pályázat útján 

kinevezett főigazgató 
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Az intézmény működési területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye települései 

 

T A N Á C S A D Ó  P E D A G Ó G U S  

Név: 

Leánykori neve: 

Anyja neve:  

Szül.hely, idő: 

Lakcíme: 

Adóazonosító jele:  

TAJ száma:  

 

Munkakör megnevezése:  Tanácsadó pedagógus 

Munkavállaló végzettsége, képzettsége: 

FEOR szám: 2421 

 

Munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Feladatellátási helye:           

Heti munkaidő: /teljes foglalkoztatás esetén/ 40 óra 

Kötelező óraszám: teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetében heti huszonegy 

órában a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben végzi a gyermekek, tanulók 

vizsgálatával, egyéni vagy csoportos foglalkoztatásával, tanácsadással kapcsolatos 

feladatokat. 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Nyíregyházi Tankerületi Központ Igazgató, Főigazgató 

A dolgozónak utasítást adó felettesek: főigazgató, főigazgató-helyettes 

Közvetlen felettese: főigazgató, főigazgató-helyettes. 

 

A pedagógus a szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes által készített munkaidő beosztás 

alapján megye területén működő tagintézményben, valamint a megyében működő nevelési-

oktatási intézményekben végzi a rá bízott pedagógiai szakszolgálati feladatokat. 

 

A munkakör célja: a 15/2013. (II.26.) EMMI rendeletben foglalt feladatok ellátása. 
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Munkaköri feladatai: 

Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a mindenkor érvényes jogszabályok: 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

- 15/2013 EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

valamint: 

- Szervezeti és Működési Szabályzata 

- az intézményi munkaterv határozzák meg.  

Munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával végzi. 

Alaptevékenysége: 

- a tanulók adottságainak, tanulási képességeinek, irányultságának szakszerű vizsgálata 

és ennek eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása. 

- Ezen kívül köteles elvégezni mindazon munkakörén kívül eső, végzettségének 

megfelelő eseti, egyszeri feladatokat, amellyel a felettesei megbízzák.  

 

Alapvető feladatai:  

- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

Egyéni feladatok: 

- pedagógiai tájékoztatással, kiadványokkal segíti az iskolai pályaorientációs 

tevékenységet. 

- Megismerteti a tanulókat a különböző pályalehetőségekről. 

- A személyes és pályaadottságok összehangolásával segíti a tanulók önismereti 

nevelését. 

- Kapcsolatot vesz fel a szülőkkel. 

- Előkészíti és elvégzi az egyéni és csoportos vizsgálatokat a tanuló személyiségének 

megismerése érdekében. 

- elősegíti a tanuló pályaválasztását, figyelembe véve az egyéni tulajdonságokat és a 

foglalkoztatási lehetőséget. 

- Kapcsolatot tart a foglalkoztatási pályaválasztási tanácsadókkal valamint a 

tehetséggondozó koordinátorokkal. 

- Javaslatait a tanuló meghallgatása, szükség szerint vizsgálata és a pedagógiai 

vélemény alapján alakítja ki. 

- Gondoskodik a folyamatos önképzésről, szakmai továbbképzésről. 

- Tájékozódik az önértékelés folyamatáról, megismeri az intézmény elvárás rendszerét, 

elkészíti önfejlesztési tervét. 

- Az INYR-ben pontosan vezeti az általa vizsgálatra behívott tanulókkal történő 

tevékenységet. 

- Konzultációs lehetőséget biztosít a pedagógusok számára. 
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- Közreműködik a pályaválasztási, pedagógiai kultúra terjesztésében ismeretszerző 

előadások tartásával. 

 

Kötött munkaidőben végzendő feladatai: 

A pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek 

neveléssel-oktatással le nem kötött részében az alábbi feladatokat látja el a szakszolgálati 

intézményen belül: 

1. foglalkozások, vizsgálatok, szűrések, egyéb közvetlen foglalkozások előkészítése, 

2. a gyermekek, tanulók fejlődésének, vizsgálati eredményeinek értékelése, 

3. szakértői, továbbá a pedagógiai szakszolgálati tevékenység során keletkező vizsgálati és 

egyéb vélemények készítése, 

4. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

5. eseti helyettesítés, 

6. a pedagógiai, szakszolgálati tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

7. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

8. külső és belső kapcsolattartás, 

9. a szakalkalmazotti értekezlet, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

10. munkaközösség-vezetés, 

11. az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 

12. a pedagógiai szakszolgálati intézmény folyamatos nyitva tartásának biztosításában való 

közreműködés, 

14. pedagógus-továbbképzésen való részvétel 

 

A pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek 

neveléssel-oktatással le nem kötött részéből az alábbi feladatokat látja el a szakszolgálati 

intézményen kívül: 

1. fejlesztési tervek készítése, 

2. a gyermek, a tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, pedagógiai szakszolgálati 

intézményen kívüli tevékenység végzése, 

3. gyakornok esetében a minősítő vizsgára való felkészülés, 

4. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

5. pedagógus-továbbképzésben való részvétel 

 

Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok meghatározásánál az arányos 

és egyenletes feladatelosztást tartja szem előtt.  

A munkavállaló jogai: 

Munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: 

- mint közösségi tagot megbecsüljék, munkáját értékeljék, elismerjék, 

- emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, 

- hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, 

- a közalkalmazotti közösség tagjaként gyakorolja az ehhez kapcsolódó jogokat, 



 
 

124 
 

- részt vegyen az intézmény munkatervének tervezésében, elfogadásában, értékelésében, 

az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásában, 

- részt vegyen az intézményvezetői pályázathoz készített vezetői programmal összefüggő 

szakmai vélemény kialakításában, 

- szakmai ismereteit, tudását továbbképzés útján gyarapítsa, 

- részt vegyen szakmai kísérletekben, tudományos kutatómunkában, 

- szakmai egyesületek, kamarák tagjaként, vagy képviseletében részt vegyen helyi, 

regionális és országos szintű testületek munkájában. 

 

A munkavállaló kötelezettségei: 

- köteles betartani az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat, az egyéb 

kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírás előírásait, 

- köteles a közvetlen felettese által előírt helyen és időben munkára képes állapotban, 

munkakezdés előtt legalább 10 perccel megjelenni, a megállapított munkaidő alatt a 

meghatározott szakszolgálati feladatot, tevékenysége(ke)t elvégezni, 

- törekednie kell a feladatai végrehajtása során a színvonalas és hatékony 

munkavégzésre, az általa kezelt gyermekek optimális fejlesztésére, 

- munkája során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedni az intézmény 

dolgozóival, 

- közreműködik a közösség fejlesztésében, közös vállalások teljesítésében, 

munkaközösségi munkában való aktív részvételben, 

- részt vesz az intézményi megbeszéléseken, értekezleteken, 

- köteles megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a hivatalosnak 

minősített titkot,  

- a titoktartásra vonatkozó rendelkezések alapján csak az intézmény vezetőjének 

felhatalmazása alapján az iratkezelési szabályzat keretei között továbbíthatja az 

adatokat, 

- a titoktartási kötelezettség feloldható a gyermek, tanuló állapotával, fejlődésével 

kapcsolatosan megismert információk tekintetében az intézmény belső szakmai 

megbeszélésein (team-munka), a külső intézményekkel, pedagógusokkal folytatott 

megbeszélések során, 

- a gyermek/tanuló haladásának figyelemmel kísérése, 

- köteles tájékoztatni a szülőt a gyermekkel, tanulóval folytatott diagnosztikus és terápiás 

munka konkrét eredményéről /a gyermek által közölt bizalmas adatok nélkül/, a 

gyermek érdekében megteendő intézkedésekről, lehetőségekről, 

- tájékoztatási kötelezettsége indokolt esetben kiterjed/kiterjedhet a gyermek/tanuló 

pedagógusa irányába, 

- vallási, világnézeti kérdésekben semlegesnek kell maradnia, 

- munkáját az általános és a szakmai etikai előírások alapján végzi, 

- törvényi előírások továbbképzésben vesz részt, ennek elmulasztása esetén 

munkaviszonya megszüntethető, 
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- köteles a tanév tanítási szüneteit érintő szabadságok tekintetében az intézményi 

szabadságolási tervhez igazodni, a fennmaradó szabadságnapjaival kapcsolatosan 

legalább öt nappal az igénybevétel előtt köteles közvetlen felettese felé írásban jelezni 

távollétét, 

- köteles félévente a tanulással (képzés) kapcsolatos távollétek időpontját összesíteni és 

felettesének leadni, engedélyezés esetén a távollétről igazolást benyújtani. 

 

A munkavállaló felelős: 

- a rábízott gyermek, tanuló testi, szellemi épségéért (15/2013. EMMI rendelet 45/A.§ 

alapján), 

- a foglalkozás pontos kezdéséért, befejezéséért, rendjéért, 

- az éves munkatervben munkaterületére megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért, 

- az adminisztráció /nyilvántartási tasak, egyéni nyilvántartási, foglalkozási napló, napi 

forgalom, statisztikai adatok, szakvélemény elektronikus formában való elkészítése/.  

- INYR pontos vezetéséért az INYR szabályzat alapján 

- a pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos ellenőrzési és minősítési eljárásokról 

tájékozódni, 

- az átvett eszközökért /szakmai anyagok, tesztek, játékok, egyéb eszközök/, 

- intézményi körlevelek, tájékoztatások tartalmának megismeréséért, 

- az ügyelet pontos ellátásáért, 

- személyi adataiban történő változás bejelentéséért, 

- közalkalmazotti jogviszonyával, munkavégzésével kapcsolatosan felmerülő pénzügyi 

számlák, bizonylatok, hivatalos iratok haladéktalan leadásáért, 

- az intézmény berendezési és felszerelési tárgyainak épségéért, tisztaságáért, 

rendeltetésszerű használatáért; 

- a tűz- és munkavédelmi előírások betartásáért (az észlelt hibákat, hiányosságokat 

köteles jelezni az igazgató felé). 

 

Külső kapcsolatok: 

- rendszeres munkakapcsolatban áll az általa ellátott gyermek, tanuló pedagógusaival, 

szüleivel, 

- rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az általa ellátott gyermekkel, tanulóval, ill. 

családjával kapcsolatban álló gyermekvédelmi intézményekkel, hatósági szervekkel 

/gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság stb./. 

 

A munkaköri leírás visszavonásig vagy a következő módosításig érvényes. A módosítást 

a főigazgató a munkaköri feladatok változásakor, valamint minden tanév elején 

felülvizsgálja, szükség esetén módosítja. 

 

A munkaköri leírást kiadta: 
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_____________________________   _______________________________ 

Igazgató       Főigazgató 

Kelt:________________________________ 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve 

kötelező érvényűnek tartom.  

   ________________________________________ 

munkavállaló 

Kelt:________________________________ 
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1/L. melléklet 

M U N K A K Ö R I    L E Í R Á S  

 

Intézmény neve:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Intézmény címe:  4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. 

Fenntartó szerve:  Nyíregyházi Tankerületi Központ    

Az intézmény vezetője: Emberi Erőforrások Minisztériuma által pályázat útján 

kinevezett főigazgató 

Az intézmény működési területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye települései 

 

G Y Ó G Y T E S T N E V E L Ő  T A N Á R  

Név: 

Leánykori neve: 

Anyja neve:  

Szül.hely, idő: 

Lakcíme: 

Adóazonosító jele:  

TAJ száma:  

 

Munkakör megnevezése:   gyógytestnevelő 

Munkavállaló végzettsége, képzettsége: 

FEOR szám: 2421 

 

Munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Feladatellátási helye:  

Heti munkaidő: /teljes foglalkoztatás esetén/ 40 óra 

Kötelező óraszám: teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetében heti huszonegy 

órában a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben végzik a gyermekek, tanulók 

vizsgálatával, egyéni vagy csoportos foglalkoztatásával, a tanácsadással, gondozói 

tanfolyamok megtartásával kapcsolatos feladatokat. 

Munkáltatói jogkör gyakorlója:  Nyíregyházi Tankerületi Központ Igazgató, Főigazgató 
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A dolgozónak utasítást adó felettesek: főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató vagy 

igazgató-helyettes 

Közvetlen felettese: tagintézmény igazgató vagy igazgató-helyettes. 

 

A pedagógus a tagintézmény-igazgató által készített munkaidő beosztás alapján …..Járás 

területén működő tagintézményben, valamint az adott járásban működő nevelési-oktatási 

intézményekben végzi a rábízott pedagógiai szakszolgálati feladatokat. 

A munkakör célja: a 15/2013. (II.26.) EMMI rendeletben foglalt feladatok ellátása. 

Munkaköri feladatai: 

Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a mindenkor érvényes jogszabályok: 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

- 15/2013 EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

valamint: 

- Szervezeti és Működési Szabályzata 

- az intézményi munkaterv határozzák meg.  

Munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával végzi. 

Alaptevékenysége az iskolaorvosi vagy szakorvosi javaslat alapján a gyermek, tanuló 

speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása. 

Ezen kívül köteles elvégezni mindazon munkakörén kívül eső, végzettségének megfelelő 

eseti, egyszeri feladatokat, amellyel az igazgató, illetve az általa kijelölt vezető megbízza. 

 

Alapvető feladatai:  

- gyógytestnevelés 

 

Egyéni feladatok: 

- meghatározza a csoport létszámát, összetételét, a foglalkozások óraszámát, beosztását, 

- nyilvántartást vezet a tanulókról, melyben feltünteti a felvételi állapotot és az ellenőrző 

vizsgálatok eredményét, 

- a tanév rendje szerint /félévkor, év végén/ elvégzi a tanulók értékelését, osztályozását, 

- tájékoztatást tart a szülőknek, tanulóknak, pedagógusoknak a foglalkozások rendjéről, 

beszerzi a szülői nyilatkozatokat a foglalkozások megkezdése előtt, 

- évente két alkalommal /09.30. ill. 05.20-ig/ tájékoztatást ad a létszámról, a statisztikai 

adatok, jelentések elkészítéséhez a munkaközösség vezetőjének, 
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- a foglalkozások anyagát, a tanulók hiányzásait, adatait a gyógytestnevelési naplóba 

naprakészen, pontosan vezeti, 

- folyamatos kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógusokkal, iskolaorvossal, védőnővel és 

a pedagógiai szakszolgálattal, 

- a tanuló hiányzásait és érdemjegyeit írásban közli a tanuló osztályfőnökével, 

- szükség szerint konzultál a diagnózist megállapító szakorvossal, 

- szükség esetén javaslatot tesz kiegészítő vizsgálaton való részvételre, 

- részt vesz a munkáját segítő továbbképzéseken, gondoskodik önképzéséről. 

 

Kötött munkaidőben végzendő feladatai: 

A kötött munkaidőben végzett feladatok közül az alábbiak rendelhetők el35: 

 

1. foglalkozások előkészítése, 

2. a gyermekek, tanulók fejlődésének értékelése félévente 

3. egyéni differenciálás a foglalkozások keretében 

4. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

5. eseti helyettesítés, 

6. a pedagógiai, szakszolgálati tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

7. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

8. külső és belső kapcsolattartás, 

9. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

10. a szakalkalmazotti értekezlet, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

11. munkaközösség-vezetés, 

12. az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 

13. feladatvégzési helyek közötti utazás, 

14. a pedagógiai szakszolgálati intézmény folyamatos nyitvatartásának biztosításában való 

közreműködés, 

15. gyakornok esetében a minősítő vizsgára való felkészülés, 

16. pedagógus-továbbképzésben való részvétel rendelhető el. 

 

A pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek 

neveléssel-oktatással le nem kötött részében az alábbi feladatokat látja el a szakszolgálati 

intézményen belül: 

1. foglalkozások előkészítése, 

2. a gyermekek, tanulók fejlődésének értékelése félévente 

3. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

4. eseti helyettesítés, 

5. a pedagógiai, szakszolgálati tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

6. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

                                                           

35 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17.§(2a) bekezdés 
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7. külső és belső kapcsolattartás, 

8. a szakalkalmazotti értekezlet, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

9. munkaközösség-vezetés, 

10. az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 

11. a pedagógiai szakszolgálati intézmény folyamatos nyitva tartásának biztosításában való 

közreműködés, 

12. pedagógus-továbbképzésen való részvétel 

 

A pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek 

neveléssel-oktatással le nem kötött részéből az alábbi feladatokat látja el a szakszolgálati 

intézményen kívül: 

1. egyéni differenciálás a foglalkozások keretében, 

2. gyakornok esetében a minősítő vizsgára való felkészülés, 

3. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

4. pedagógus-továbbképzésben való részvétel 

 

Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok meghatározásánál az arányos 

és egyenletes feladatelosztást tartja szem előtt. 

A munkavállaló jogai: 

Munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: 

- mint közösségi tagot megbecsüljék, munkáját értékeljék, elismerjék, 

- emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, 

- hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, 

- a közalkalmazotti közösség tagjaként gyakorolja az ehhez kapcsolódó jogokat, 

- részt vegyen az intézmény munkatervének tervezésében, elfogadásában, értékelésében, 

az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásában, 

- részt vegyen az intézményvezetői pályázathoz készített vezetői programmal összefüggő 

szakmai vélemény kialakításában, 

- szakmai ismereteit, tudását továbbképzés útján gyarapítsa, 

- részt vegyen szakmai kísérletekben, tudományos kutatómunkában, 

- szakmai egyesületek, kamarák tagjaként, vagy képviseletében részt vegyen helyi, 

regionális és országos szintű testületek munkájában. 

 

A munkavállaló kötelezettségei: 

- köteles betartani az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat, az egyéb 

kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírás előírásait, 

- köteles a közvetlen felettese által előírt helyen és időben munkára képes állapotban, 

munkakezdés előtt legalább 10 perccel megjelenni, a megállapított munkaidő alatt a 

meghatározott szakszolgálati feladatot, tevékenysége(ke)t elvégezni, 

- törekednie kell a feladatai végrehajtása során a színvonalas és hatékony 

munkavégzésre, az általa kezelt gyermekek optimális fejlesztésére, 
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- munkája során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedni az intézmény 

dolgozóival, 

- közreműködik a közösség fejlesztésében, közös vállalások teljesítésében, 

munkaközösségi munkában való aktív részvételben, 

- részt vesz az intézményi megbeszéléseken, értekezleteken, 

- köteles megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a hivatalosnak 

minősített titkot,  

- a titoktartásra vonatkozó rendelkezések alapján csak az intézmény vezetőjének 

felhatalmazása alapján az iratkezelési szabályzat keretei között továbbíthatja az 

adatokat, 

- a titoktartási kötelezettség feloldható a gyermek, tanuló állapotával, fejlődésével 

kapcsolatosan megismert információk tekintetében az intézmény belső szakmai 

megbeszélésein (team-munka), a külső intézményekkel, pedagógusokkal folytatott 

megbeszélések során, 

- a gyermek/tanuló haladásának figyelemmel kísérése, 

- köteles tájékoztatni a szülőt a gyermekkel, tanulóval folytatott diagnosztikus és terápiás 

munka konkrét eredményéről /a gyermek által közölt bizalmas adatok nélkül/, a 

gyermek érdekében megteendő intézkedésekről, lehetőségekről, 

- tájékoztatási kötelezettsége indokolt esetben kiterjed(het) a gyermek/tanuló pedagógusa 

irányába, 

- vallási, világnézeti kérdésekben semlegesnek kell maradnia, 

- munkáját az általános és a szakmai etikai előírások alapján végzi, 

- törvényi előírások továbbképzésben vesz részt, ennek elmulasztása esetén 

munkaviszonya megszüntethető, 

- köteles a tanév tanítási szüneteit érintő szabadságok tekintetében az intézményi 

szabadságolási tervhez igazodni, a fennmaradó szabadságnapjaival kapcsolatosan 

legalább öt nappal az igénybevétel előtt köteles közvetlen felettese felé írásban jelezni 

távollétét, 

- köteles félévente a tanulással (képzés) kapcsolatos távollétek időpontját összesíteni és 

felettesének leadni, engedélyezés esetén a távollétről igazolást benyújtani. 

 

A munkavállaló felelős: 

- a rábízott gyermek, tanuló testi, szellemi épségéért (15/2013. EMMI rendelet 45/A.§ 

alapján), 

- a foglalkozás pontos kezdéséért, befejezéséért, rendjéért, 

- az éves munkatervben munkaterületére megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért, 

- az adminisztráció /nyilvántartási tasak, egyéni nyilvántartási, foglalkozási napló, napi 

forgalom, statisztikai adatok, szakvélemény elektronikus formában való elkészítése/ 

pontos vezetéséért, 

- az INYR pontos vezetéséért az INYR szabályzat szerint, 

- a pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos ellenőrzési és minősítési eljárásokról 

tájékozódni, 
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- az átvett eszközökért /szakmai anyagok, tesztek, játékok, egyéb eszközök/, 

- intézményi körlevelek, tájékoztatások tartalmának megismeréséért, 

- az ügyelet pontos ellátásáért, 

- személyi adataiban történő változás bejelentéséért, 

- közalkalmazotti jogviszonyával, munkavégzésével kapcsolatosan felmerülő pénzügyi 

számlák, bizonylatok, hivatalos iratok haladéktalan leadásáért, 

- az intézmény berendezési és felszerelési tárgyainak épségéért, tisztaságáért, 

rendeltetésszerű használatáért; 

- a tűz- és munkavédelmi előírások betartásáért (az észlelt hibákat, hiányosságokat 

köteles jelezni az igazgató felé). 

 

Külső kapcsolatok: 

- rendszeres munkakapcsolatban áll az általa ellátott gyermek, tanuló pedagógusaival, 

szüleivel, 

- rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az általa ellátott gyermekkel, tanulóval, ill. 

családjával kapcsolatban álló gyermekvédelmi intézményekkel, hatósági szervekkel 

/gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság, gyámhivatal, rendőrség stb./. 

A munkaköri leírás visszavonásig vagy a következő módosításig érvényes. A módosítást a 

főigazgató a munkaköri feladatok változásakor, valamint minden tanév elején felülvizsgálja, 

szükség esetén módosítja. 

 

A munkaköri leírást kiadta: 

_____________________________   _______________________________ 

Igazgató       Főigazgató 

Kelt:________________________________ 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve 

kötelező érvényűnek tartom.  

   ________________________________________ 

munkavállaló 

Kelt:________________________________ 

 



 
 

133 
 

1/M. melléklet 

M U N K A K Ö R I    L E Í R Á S  

 

Intézmény neve:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Intézmény címe:  4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. 

Fenntartó szerve:  Nyíregyházi Tankerületi Központ    

Az intézmény vezetője: Emberi Erőforrások Minisztériuma által pályázat útján 

kinevezett főigazgató 

Az intézmény működési területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye települései 

 

TEHETSÉGGONDOZÓ KORDINÁTOR 

Név: 

Leánykori neve: 

Anyja neve:  

Szül.hely, idő: 

Lakcíme: 

Adóazonosító jele:  

TAJ száma:  

 

Munkakör megnevezése:   tehetséggondozó koordinátor 

Munkavállaló végzettsége, képzettsége: 

FEOR szám:  

 

Munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Feladatellátási helye:  

Heti munkaidő: /teljes foglalkoztatás esetén/ 40 óra 

Kötelező óraszám: teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetében heti huszonegy 

órában a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben végzik a gyermekek, tanulók 

vizsgálatával, egyéni vagy csoportos foglalkoztatásával, a tanácsadással, gondozói 

tanfolyamok megtartásával kapcsolatos feladatokat. 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Nyíregyházi Tankerületi Központ Igazgató, Főigazgató 
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A dolgozónak utasítást adó felettesek: főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató vagy 

igazgató-helyettes 

Közvetlen felettese: tagintézmény igazgató vagy igazgató-helyettes. 

 

A pedagógus a tagintézmény-igazgató által készített munkaidő beosztás alapján …..Járás 

területén működő tagintézményben, valamint az adott járásban működő nevelési-oktatási 

intézményekben végzi a rá bízott pedagógiai szakszolgálati feladatokat. 

A munkakör célja: a 15/2013. (II.26.) EMMI rendeletben foglalt feladatok ellátása. 

Munkaköri feladatai: 

Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a mindenkor érvényes jogszabályok: 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

- 15/2013 EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

valamint: 

- Szervezeti és Működési Szabályzata 

- az intézményi munkaterv határozzák meg. 

Munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával végzi. 

Alaptevékenysége: 

 korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás, amelynek során a tehetség életkori 

megjelenését figyelembe kell venni, 

 a tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása, szükség esetén további 

megsegítésre irányítás, 

 önismereti csoport szervezése és vezetése a tehetséges gyermekek részére, 

 tanácsadás, támogatás a szülőnek, 

 konzultáció a pedagógus részére, 

 közös tehetség-tanácsadási fórum szervezése, 

 speciális tehetségprogramban való részvételre javaslat adása. 

 

Egyéni feladatok: 

A tehetségazonosítás, a tehetséggondozás feladatát ellátó pszichológus szakmai kapcsolatot 

tart a feladatellátási körzetében működő tehetségfejlesztő programok vezetőivel és az 

iskolapszichológussal, óvodapszichológussal, 

 javaslatot tesz a tanuló számára a tehetségprogramba történő bekapcsolódásra, 

  kimeneti mérések elvégzése, 

  tehetségfejlesztő műhelyek vezetői számára konzultációs lehetőség biztosítása, 

melyet a tehetséggondozó koordinátor lát el. 
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A tehetséggondozó koordinátor feladata: 

 

 kapcsolatot tart a nevelési-oktatási intézmények iskolapszichológusaival, 

óvodapszichológusaival, 

 kapcsolatot tart a Nemzeti Tehetségponttal, 

 ismeri, figyelemmel kíséri a Nemzeti Tehetségügyi Adatbázist, 

 ismeri, figyelemmel kíséri a Nemzeti Tehetség Program pályázati kiírásait, 

 kapcsolatot tart a Nemzeti Tehetségfejlesztési Központtal. 

 

A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása esetén a pszichológus feladata a 

korai tehetségazonosítás, a tehetséges gyermekek személyiségfejlődésének támogatása, 

speciális tehetségprogramban való részvételre javaslat adása, szükség esetén további 

megsegítésre irányítás. Tehetséges gyermekek részére önismereti csoportok szervezése és 

vezetése. Tanácsadás szülők részére, konzultáció a pedagógusok részére. 

A tehetséggondozó koordinátor kapcsolatot tart a nevelési-oktatási intézmények iskola-, 

óvodapszichológusaival, a Nemzeti Tehetségponttal. Tehetségfejlesztő műhelyek vezetői 

számára konzultációs lehetőséget biztosít. Ismeri és figyelemmel kíséri a Nemzeti 

Tehetségügyi Adatbázist, a Nemzeti Tehetség Program pályázati kiírásait. Kapcsolatot tart 

fenn az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben működő Nemzeti Tehetségfejlesztési 

Központtal. 

Köteles elvégezni mindazon munkakörén kívül eső, végzettségének megfelelő eseti, egyszeri 

feladatokat, amellyel az igazgató, illetve az általa kijelölt vezető megbízza. 

 

Kötött munkaidőben végzendő feladatai: 

A kötött munkaidőben végzett feladatok közül az alábbiak rendelhetők el36: 

 

1. foglalkozások, vizsgálatok, szűrések, egyéb közvetlen foglalkozások előkészítése, 

2. a gyermekek, tanulók fejlődésének, vizsgálati eredményeinek értékelése, 

3. szakértői, továbbá a pedagógiai szakszolgálati tevékenység során keletkező vizsgálati és 

egyéb vélemények készítése, 

4. fejlesztési tervek készítése, 

5. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

6. eseti helyettesítés, 

7. a pedagógiai, szakszolgálati tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

                                                           

36 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17.§(2a) bekezdés 
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8. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

9. külső és belső kapcsolattartás, 

10. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

11. a szakalkalmazotti értekezlet, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

12. munkaközösség-vezetés, 

13. az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 

14. feladatvégzési helyek közötti utazás, 

15. a gyermek, a tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, pedagógiai szakszolgálati 

intézményen kívüli tevékenység végzése, 

16. a pedagógiai szakszolgálati intézmény folyamatos nyitvatartásának biztosításában való 

közreműködés, 

17. gyakornok esetében a minősítő vizsgára való felkészülés, 

18. pedagógus-továbbképzésben való részvétel rendelhető el. 

 

A pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek 

neveléssel-oktatással le nem kötött részében az alábbi feladatokat látja el a szakszolgálati 

intézményen belül: 

1. foglalkozások, vizsgálatok, szűrések, egyéb közvetlen foglalkozások előkészítése, 

2. a gyermekek, tanulók fejlődésének, vizsgálati eredményeinek értékelése, 

3. szakértői, továbbá a pedagógiai szakszolgálati tevékenység során keletkező vizsgálati és 

egyéb vélemények készítése, 

4. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

5. eseti helyettesítés, 

6. a pedagógiai, szakszolgálati tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

7. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

8. külső és belső kapcsolattartás, 

9. a szakalkalmazotti értekezlet, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

10. munkaközösség-vezetés, 

11. az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 

12. a pedagógiai szakszolgálati intézmény folyamatos nyitva tartásának biztosításában való 

közreműködés, 

14. pedagógus-továbbképzésen való részvétel 

 

A pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek 

neveléssel-oktatással le nem kötött részéből az alábbi feladatokat látja el a szakszolgálati 

intézményen kívül: 

1. fejlesztési tervek készítése, 

2. a gyermek, a tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, pedagógiai szakszolgálati 

intézményen kívüli tevékenység végzése, 

3. gyakornok esetében a minősítő vizsgára való felkészülés, 

4. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

5. pedagógus-továbbképzésben való részvétel 
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Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok meghatározásánál az arányos 

és egyenletes feladatelosztást tartja szem előtt. 

 

A munkavállaló jogai: 

Munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: 

- mint közösségi tagot megbecsüljék, munkáját értékeljék, elismerjék, 

- emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, 

- hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, 

- a közalkalmazotti közösség tagjaként gyakorolja az ehhez kapcsolódó jogokat, 

- részt vegyen az intézmény munkatervének tervezésében, elfogadásában, értékelésében, 

az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásában, 

- részt vegyen az intézményvezetői pályázathoz készített vezetői programmal összefüggő 

szakmai vélemény kialakításában, 

- szakmai ismereteit, tudását továbbképzés útján gyarapítsa, 

- részt vegyen szakmai kísérletekben, tudományos kutatómunkában, 

- szakmai egyesületek, kamarák tagjaként, vagy képviseletében részt vegyen helyi, 

regionális és országos szintű testületek munkájában. 

 

A munkavállaló kötelezettségei: 

- köteles betartani az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat, az egyéb 

kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírás előírásait, 

- köteles a közvetlen felettese által előírt helyen és időben munkára képes állapotban, 

munkakezdés előtt legalább 10 perccel megjelenni, a megállapított munkaidő alatt a 

meghatározott szakszolgálati feladatot, tevékenysége(ke)t elvégezni, 

- törekednie kell a feladatai végrehajtása során a színvonalas és hatékony 

munkavégzésre, az általa kezelt gyermekek optimális fejlesztésére, 

- munkája során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedni az intézmény 

dolgozóival, 

- közreműködik a közösség fejlesztésében, közös vállalások teljesítésében, 

munkaközösségi munkában való aktív részvételben, 

- részt vesz az intézményi megbeszéléseken, értekezleteken, 

- köteles megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a hivatalosnak 

minősített titkot,  

- a titoktartásra vonatkozó rendelkezések alapján csak az intézmény vezetőjének 

felhatalmazása alapján az iratkezelési szabályzat keretei között továbbíthatja az 

adatokat, 

- a titoktartási kötelezettség feloldható a gyermek, tanuló állapotával, fejlődésével 

kapcsolatosan megismert információk tekintetében az intézmény belső szakmai 

megbeszélésein (team-munka), a külső intézményekkel, pedagógusokkal folytatott 

megbeszélések során, 
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- a gyermek/tanuló haladásának figyelemmel kísérése, 

- köteles tájékoztatni a szülőt a gyermekkel, tanulóval folytatott diagnosztikus és terápiás 

munka konkrét eredményéről /a gyermek által közölt bizalmas adatok nélkül/, a 

gyermek érdekében megteendő intézkedésekről, lehetőségekről, 

- tájékoztatási kötelezettsége indokolt esetben kiterjed(het) a gyermek/tanuló pedagógusa 

irányába, 

- vallási, világnézeti kérdésekben semlegesnek kell maradnia, 

- munkáját az általános és a szakmai etikai előírások alapján végzi, 

- törvényi előírások továbbképzésben vesz részt, ennek elmulasztása esetén 

munkaviszonya megszüntethető, 

- köteles a tanév tanítási szüneteit érintő szabadságok tekintetében az intézményi 

szabadságolási tervhez igazodni, a fennmaradó szabadságnapjaival kapcsolatosan 

legalább öt nappal az igénybevétel előtt köteles közvetlen felettese felé írásban jelezni 

távollétét, 

- köteles félévente a tanulással (képzés) kapcsolatos távollétek időpontját összesíteni és 

felettesének leadni, engedélyezés esetén a távollétről igazolást benyújtani. 

 

A munkavállaló felelős: 

- a rábízott gyermek, tanuló testi, szellemi épségéért (15/2013. EMMI rendelet 45/A.§ 

alapján), 

- a foglalkozás pontos kezdéséért, befejezéséért, rendjéért, 

- az éves munkatervben munkaterületére megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért, 

- az adminisztráció /nyilvántartási tasak, egyéni nyilvántartási, foglalkozási napló, napi 

forgalom, statisztikai adatok, szakvélemény elektronikus formában való elkészítése/ 

pontos vezetéséért, 

- az INYR pontos vezetéséért az INYR szabályzat szerint 

- a pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos ellenőrzési és minősítési eljárásokról 

tájékozódni, 

- az átvett eszközökért /szakmai anyagok, tesztek, játékok, egyéb eszközök/, 

- intézményi körlevelek, tájékoztatások tartalmának megismeréséért, 

- az ügyelet pontos ellátásáért, 

- személyi adataiban történő változás bejelentéséért, 

- közalkalmazotti jogviszonyával, munkavégzésével kapcsolatosan felmerülő pénzügyi 

számlák, bizonylatok, hivatalos iratok haladéktalan leadásáért, 

- az intézmény berendezési és felszerelési tárgyainak épségéért, tisztaságáért, 

rendeltetésszerű használatáért; 

- a tűz- és munkavédelmi előírások betartásáért (az észlelt hibákat, hiányosságokat 

köteles jelezni az igazgató felé). 

 

Külső kapcsolatok: 

- rendszeres munkakapcsolatban áll az általa ellátott gyermek, tanuló pedagógusaival, 
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- rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az általa ellátott gyermekkel, tanulóval, ill. 

családjával kapcsolatban álló gyermekvédelmi intézményekkel, hatósági szervekkel 

/gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság, rendőrség stb./. 

 

A munkaköri leírás visszavonásig vagy a következő módosításig érvényes. A módosítást 

a főigazgató a munkaköri feladatok változásakor, valamint minden tanév elején 

felülvizsgálja, szükség esetén módosítja. 

 

A munkaköri leírást kiadta: 

_____________________________   _______________________________ 

Igazgató       Főigazgató 

Kelt:________________________________ 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve 

kötelező érvényűnek tartom.  

   ________________________________________ 

munkavállaló 

Kelt:________________________________ 
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1/N. melléklet 

M U N K A K Ö R I    L E Í R Á S  

 

Intézmény neve:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Intézmény címe:  4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. 

Fenntartó szerve:  Nyíregyházi Tankerületi Központ    

Az intézmény vezetője: Emberi Erőforrások Minisztériuma által pályázat útján 

kinevezett főigazgató 

 

Az intézmény működési területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye települései 

 

G Y Ó G Y P E D A G Ó G I A I / P E D A G Ó G I A I  A S S Z I S Z T E N S  

Név: 

Leánykori neve: 

Anyja neve:  

Szül.hely, idő: 

Lakcíme: 

Adóazonosító jele:  

TAJ száma:  

 

Munkakör megnevezése:   gyógypedagógiai/pedagógiai asszisztens 

Munkavállaló végzettsége, képzettsége: 

FEOR szám: 3410 

Munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Feladatellátás helye: 

Heti munkaidő: /teljes foglalkoztatás esetén/ 40 óra 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Nyíregyházi Tankerületi Központ Igazgató, Főigazgató 

A dolgozónak utasítást adó felettesek: főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató vagy 

igazgató-helyettes 

Közvetlen felettese: tagintézmény igazgató vagy igazgató-helyettes. 
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Az alkalmazott tagintézmény-igazgató által készített munkaidő beosztás alapján …..Járás 

területén működő tagintézményben, valamint az adott járásban működő nevelési-oktatási 

intézményekben végzi a rá bízott pedagógiai szakszolgálati feladatokat. 

  

A munkakör célja: a 15/2013. (II.26.) EMMI rendeletben foglalt feladatok ellátásának 

elősegítése, támogatása. 

Munkaköri feladatai: 

Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a mindenkor érvényes jogszabályok: 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

- 15/2013 EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

valamint: 

- Szervezeti és Működési Szabályzata 

- az intézményi munkaterv határozzák meg.  

Munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával végzi. 

Alaptevékenysége: az intézményben folyó gyógypedagógiai, pedagógiai munka segítése. 

Ezen kívül köteles elvégezni mindazon munkakörén kívül eső, végzettségének megfelelő 

eseti, egyszeri feladatokat, amellyel az igazgató, illetve az általa kijelölt vezető megbízza. 

Alapvető feladatai:  

- a szakszolgálati feladatellátás megvalósulásában való segítő részvétel (a pedagógiai, 

gyógypedagógiai munka kiegészítése, támogatása, segítése) 

Egyéni feladatok: 

- fogadja a gyermekeket/tanulókat, és a szülőket, segít a foglalkozásra történő 

előkészítésben, 

- gondoskodik az aktuális fejlesztő eszközök rendelkezésre bocsátásáról, 

- pedagógiai módszerekkel támogatja a gyermeket/tanulót a harmonikus személyiség-

fejlődésben, 

- gondoskodik a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, foglalkoztatásáról 

nyilvántartást vezet, dokumentálja a foglalkozásokon végzett tevékenységét, 

- számon tartja és beütemezi a vizsgálatokat, felülvizsgálatokat, 

- gondoskodik a vizsgálatokhoz szükséges formanyomtatványok, adatlapok 

rendelkezésre állásáról, folyamatosan pótolja a készletet, 

- a vizsgálatkéréseket előjegyzésbe, nyilvántartásba veszi, 

- a gyermekeket/tanulókat az óvodából/iskolából kíséri a foglalkozásokra és a 

foglalkozások végeztével visszakíséri az intézménybe, 

- a gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik, 
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- a szakember áltat tartott személyes szülői konzultáció ideje alatt felügyel a gyermekre, 

gyermekekre, megfigyeléseivel kiegészíti és segíti a szakvélemény elkészüléséhez 

szükséges ismereteket, tapasztalatokat. 

 

A munkavállaló jogai: 

Munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: 

- mint közösségi tagot megbecsüljék, munkáját értékeljék, elismerjék, 

- emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, 

- hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, 

- a közalkalmazotti közösség tagjaként gyakorolja az ehhez kapcsolódó jogokat, 

- szakmai ismereteit, tudását továbbképzés útján gyarapítsa. 

 

A munkavállaló kötelezettségei: 

- köteles betartani az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat, az egyéb 

kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírás előírásait, 

- köteles a közvetlen felettese által előírt helyen és időben munkára képes állapotban, a 

munkakezdés előtt legalább 10 perccel megjelenni, a megállapított munkaidő alatt a 

meghatározott feladatait elvégezni, 

- törekednie kell a feladatai végrehajtása során a színvonalas és hatékony 

munkavégzésre, 

- munkája során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedni az intézmény 

dolgozóival, 

- közreműködik a közösség fejlesztésében, közös vállalások teljesítésében, 

- részt vesz az intézményi megbeszéléseken, értekezleteken, 

- köteles megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a hivatalosnak 

minősített titkot,  

- a titoktartásra vonatkozó rendelkezések alapján csak az intézmény vezetőjének 

felhatalmazása alapján az iratkezelési szabályzat keretei között továbbíthatja az 

adatokat, 

- a titoktartási kötelezettség nem foglalja magában a gyermek, tanuló állapotával, 

fejlődésével kapcsolatos belső szakmai megbeszéléseket, a külső intézményekkel, 

pedagógusokkal folytatott megbeszélések során az adatvédelmi szabályzat alapján 

adható ki adat a gyermekről, tanulóról, ill. családjáról 

- vallási, világnézeti kérdésekben semlegesnek kell maradnia,  

- munkáját az általános és a szakmai etikai előírások alapján végzi. 

 

A munkavállaló felelős: 

- az éves munkatervben munkaterületére megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért, 
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- az adminisztráció /nyilvántartási tasak, egyéni nyilvántartási, foglalkozási napló, napi 

forgalom, statisztikai adatok, szakvélemény elektronikus formában való elkészítése/ 

pontos vezetéséért, 

- az átvett eszközökért /szakmai anyagok, tesztek, játékok, egyéb eszközök/, 

- intézményi körlevelek, tájékoztatások megismeréséért, aláírásáért, 

- a feladata pontos ellátásáért, 

- személyi adataiban történő változás bejelentéséért, 

- közalkalmazotti jogviszonyával, munkavégzésével kapcsolatosan felmerülő pénzügyi 

számlák, bizonylatok, hivatalos iratok haladéktalan leadásáért, 

- az intézmény higiéniájának megőrzéséért, fenntartásáért; 

- az intézmény berendezési és felszerelési tárgyainak épségéért, tisztaságáért, 

rendeltetésszerű használatáért; 

- a tűz- és munkavédelmi előírások betartásáért (az észlelt hibákat, hiányosságokat 

köteles jelezni az igazgató felé). 

 

Külső kapcsolatok: 

- rendszeres munkakapcsolatban áll az Intézmény tagintézményeivel, a tagintézmény 

ellátási területén működő nevelési-oktatási intézményekkel, 

- rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a gyermekvédelmi intézményekkel, hatósági 

szervekkel /gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság, gyámhivatal, rendőrség stb./ a 

hatékony és gyors ügyintézés érdekében 

 

A munkaköri leírás visszavonásig vagy a következő módosításig érvényes. A módosítást a 

főigazgató a munkaköri feladatok változásakor, valamint minden tanév elején felülvizsgálja, 

szükség esetén módosítja. 

 

A munkaköri leírást kiadta: 

_____________________________   _______________________________ 

Igazgató       Főigazgató 

Kelt:________________________________ 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve 

kötelező érvényűnek tartom.  

   ________________________________________ 

munkavállaló 

Kelt:________________________________ 
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1/O. melléklet 

M U N K A K Ö R I    L E Í R Á S  

 

Intézmény neve:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Intézmény címe:  4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. 

Fenntartó szerve:  Nyíregyházi Tankerületi Központ   

Az intézmény vezetője: Emberi Erőforrások Minisztériuma által pályázat útján 

kinevezett főigazgató 

 

Az intézmény működési területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye települései 

 

G Y Ó G Y T O R N Á S Z  

Név: 

Leánykori neve: 

Anyja neve:  

Szül.hely, idő: 

Lakcíme: 

Adóazonosító jele:  

TAJ száma:  

 

Munkakör megnevezése:   gyógytornász 

Munkavállaló végzettsége, képzettsége: 

FEOR szám: 2224 

Munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Feladatellátás helye: 

Heti munkaidő: /teljes foglalkoztatás esetén/ 40 óra 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Nyíregyházi Tankerületi Központ Igazgató, Főigazgató 

A dolgozónak utasítást adó felettesek: főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató vagy 

igazgató-helyettes 

Közvetlen felettese: tagintézmény igazgató vagy igazgató-helyettes. 

A munkakör célja: a 15/2013. (II.26.) EMMI rendeletben foglalt feladatok ellátásának 

elősegítése, támogatása. 
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Munkaköri feladatai: 

Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a mindenkor érvényes jogszabályok: 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

- 15/2013 EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

valamint: 

- Szervezeti és Működési Szabályzata 

- az intézményi munkaterv határozzák meg.  

Munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával végzi. 

Alaptevékenysége: az intézményben folyó gyógypedagógiai, pedagógiai munka segítése. 

Ezen kívül köteles elvégezni mindazon munkakörén kívül eső, végzettségének megfelelő 

eseti, egyszeri feladatokat, amellyel az igazgató, illetve az általa kijelölt vezető megbízza. 

Alapvető feladatai:  

- Együttműködik az intézmény szakembereivel a szakszolgálati feladatellátás 

megvalósítása érdekében; 

- Együttműködik minden olyan intézménnyel és személlyel, aki érintett a gyermek 

(tanuló) egészséges személyiségfejlődésének elérésében (pedagógus, iskolaorvos, 

védőnő, családgondozó stb.); 

- A prevenció jegyében óvodai, iskolai mozgásfejlesztő foglalkozást tart; 

- Elvégzi a közvetlen foglakozások előkészítésével kapcsolatos feladatokat; 

- Minden gyermekről (tanulóról) egyéni fejlesztő naplót vezet; 

- Egyéni vagy csoportos foglalkozásokat szervez, a gyermek (tanuló) állapotának 

megfelelően; 

- Munkaköre bizalmi, eleget tesz a titoktartási szabályoknak és azoknak az etikai 

normáknak, amelyek a szakmai munkával kapcsolatban elvárhatók; 

- Gondoskodik folyamatos önképzéséről. 

Egyéni feladatok: 

- fogadja a gyermekeket/tanulókat, és a szülőket, segít a foglalkozásra történő 

előkészítésben; 

- gondoskodik az aktuális fejlesztő eszközök rendelkezésre bocsátásáról; 

- a foglalkozás lebonyolításáról nyilvántartást vezet, dokumentálja a foglalkozásokon 

végzett tevékenységét; 

- pedagógiai módszerekkel támogatja a gyermeket/tanulót a harmonikus személyiség-

fejlődésben; 

- gondoskodik a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról; 

- számon tartja és beütemezi a vizsgálatokat, felülvizsgálatokat; 

- gondoskodik a vizsgálatokhoz szükséges formanyomtatványok, adatlapok 

rendelkezésre állásáról, folyamatosan pótolja a készletet; 
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- a vizsgálatkéréseket előjegyzésbe, nyilvántartásba veszi; 

- a gyermekeket/tanulókat az óvodából/iskolából kíséri a foglalkozásokra és a 

foglalkozások végeztével visszakíséri az intézménybe; 

- a gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. 

 

A munkavállaló jogai: 

Munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: 

- mint közösségi tagot megbecsüljék, munkáját értékeljék, elismerjék, 

- emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, 

- hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, 

- a közalkalmazotti közösség tagjaként gyakorolja az ehhez kapcsolódó jogokat, 

- szakmai ismereteit, tudását továbbképzés útján gyarapítsa. 

A munkavállaló kötelezettségei: 

- köteles betartani az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat, az egyéb 

kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírás előírásait, 

- köteles a közvetlen felettese által előírt helyen és időben munkára képes állapotban, a 

munkakezdés előtt legalább 10 perccel megjelenni, a megállapított munkaidőben a 

meghatározott feladatokat elvégezni, 

- törekednie kell a feladatai végrehajtása során a színvonalas és hatékony 

munkavégzésre, a foglalkozásokon részt vevő gyerekek optimális fejlesztésére, 

- munkája során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedni az intézmény 

dolgozóival, 

- közreműködik a közösség fejlesztésében, közös vállalások teljesítésében, 

- részt vesz az intézményi megbeszéléseken, értekezleteken, 

- köteles megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a hivatalosnak 

minősített titkot,  

- a titoktartásra vonatkozó rendelkezések alapján csak az intézmény vezetőjének 

felhatalmazása alapján az iratkezelési szabályzat keretei között továbbíthatja az 

adatokat, 

- a titoktartási kötelezettség feloldható a gyermek, tanuló állapotával, fejlődésével 

kapcsolatosan megismert információk tekintetében az intézmény belső szakmai 

megbeszélésein (team-munka), a külső intézményekkel, pedagógusokkal folytatott 

megbeszélések során, 

- a gyermek/tanuló haladásának figyelemmel kísérése, 

- köteles tájékoztatni a szülőt a gyermekkel, tanulóval folytatott tevékenység konkrét 

eredményéről /a gyermek által közölt bizalmas adatok nélkül/, a gyermek érdekében 

megteendő intézkedésekről, lehetőségekről, 

- tájékoztatási kötelezettsége indokolt esetben kiterjed(het) a gyermek/tanuló pedagógusa 

irányába, 

- vallási, világnézeti kérdésekben semlegesnek kell maradnia, 

- munkáját az általános és a szakmai etikai előírások alapján végzi. 
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A munkavállaló felelős: 

- az éves munkatervben munkaterületére megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért, 

- az adminisztráció /nyilvántartási tasak, egyéni nyilvántartási, foglalkozási napló, napi 

forgalom, statisztikai adatok, szakvélemény elektronikus formában való elkészítése/ 

pontos vezetéséért, 

- az átvett eszközökért /szakmai anyagok, tesztek, játékok, egyéb eszközök/, 

- intézményi körlevelek, tájékoztatások megismeréséért, aláírásáért, 

- a feladata pontos ellátásáért, 

- személyi adataiban történő változás bejelentéséért, 

- közalkalmazotti jogviszonyával, munkavégzésével kapcsolatosan felmerülő pénzügyi 

számlák, bizonylatok, hivatalos iratok haladéktalan leadásáért, 

- az intézmény higiéniájának megőrzéséért, fenntartásáért; 

- az intézmény berendezési és felszerelési tárgyainak épségéért, tisztaságáért, 

rendeltetésszerű használatáért; 

- a tűz- és munkavédelmi előírások betartásáért (az észlelt hibákat, hiányosságokat 

köteles jelezni az igazgató felé). 

 

Külső kapcsolatok: 

- rendszeres munkakapcsolatban áll a tagintézmény ellátási területén működő nevelési-

oktatási intézményekkel,  

- rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a gyermekvédelmi intézményekkel, hatósági 

szervekkel /gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság stb./ 

 

A munkaköri leírás visszavonásig vagy a következő módosításig érvényes. A módosítást a 

főigazgató a munkaköri feladatok változásakor, valamint minden tanév elején felülvizsgálja, 

szükség esetén módosítja. 

A munkaköri leírást kiadta: 

_____________________________   _______________________________ 

Igazgató       Főigazgató 

Kelt:________________________________ 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve 

kötelező érvényűnek tartom.  

   ________________________________________ 

munkavállaló 

Kelt:________________________________ 
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1/P. melléklet 

M U N K A K Ö R I    L E Í R Á S  

 

Intézmény neve:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Intézmény címe:  4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. 

Fenntartó szerve:  Nyíregyházi Tankerületi Központ    

Az intézmény vezetője: Emberi Erőforrások Minisztériuma által pályázat útján 

kinevezett főigazgató 

 

Az intézmény működési területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye települései 

 

S Z A K S Z O L G Á L A T I  T I T K Á R  

Név: 

Leánykori neve: 

Anyja neve:  

Szül.hely, idő: 

Lakcíme: 

Adóazonosító jele:  

TAJ száma:  

 

Munkakör megnevezése:   szakszolgálati titkár 

Munkavállaló végzettsége, képzettsége: 

FEOR szám: 3910 

Munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Feladatellátás helye: 

Heti munkaidő: /teljes foglalkoztatás esetén/ 40 óra 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Nyíregyházi Tankerületi Központ Igazgató, Főigazgató 

A dolgozónak utasítást adó felettesek: főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató vagy 

igazgató-helyettes 

Közvetlen felettese: tagintézmény igazgató vagy igazgató-helyettes. 

A munkakör célja: a 15/2013. (II.26.) EMMI rendeletben foglalt feladatok ellátásának 

elősegítése, támogatása. 



 
 

149 
 

Munkaköri feladatai: 

Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a mindenkor érvényes jogszabályok: 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

- 15/2013 EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

valamint: 

- Szervezeti és Működési Szabályzata 

- az intézményi munkaterv határozzák meg.  

Munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával végzi. 

Alaptevékenysége: az intézmény zavartalan működése érdekében az intézmény 

feladatellátásával, ügyvitelével kapcsolatos adminisztrációs munka elvégzése. 

Ezen kívül köteles elvégezni mindazon munkakörén kívül eső, végzettségének megfelelő 

eseti, egyszeri feladatokat, amellyel az igazgató, illetve az általa kijelölt vezető megbízza. 

Alapvető feladatai:  

- a szakszolgálati feladatellátáshoz közvetlenül kapcsolódó adminisztratív, ügyviteli 

feladatok ellátása, 

- az intézmény működéséhez tartozó ügyintézés, adatszolgáltatás lebonyolítása. 

Egyéni feladatok: 

- dokumentálja a pedagógiai szakszolgálat feladatkörébe tartozó vizsgálatra történő 

jelentkezéseket, lebonyolítja a kiértesítéseket, 

- a pedagógiai szakszolgálat vizsgálati adminisztrációjának, a vizsgált gyermekek 

nyilvántartásának, személyi anyagának kezelése, 

- előjegyzések, időpontok egyeztetése (szülők, iskolák, óvodák), precíz mindenre 

kiterjedő vezetése (név, intézmény, kor, probléma), 

- a vizsgálatot kérő szülők, gyermekek fogadása, adatainak felvétele, 

- számítógépes nyilvántartás, adatbázis folyamatos napi vezetése (napi kapcsolattartás a 

munkatársakkal), 

- munkatársak szakmai munkájának segítése, 

- rendszeres kapcsolattartás a tagintézményben dolgozó szakemberekkel, 

- a szakemberekkel kapcsolatos adminisztráció segítése, a pontos határidőre való 

elkészítésben való segédkezés, 

- hetente felügyeli, illetve ellenőrzi az adminisztrációs teendőket (jelenléti ív, gépelések, 

határidős feladatok, előjegyzések), 

- elvégzi a pedagógiai munkát segítő olyan adminisztrációs feladatokat, amivel a vezető 

megbízza (táblázatok, statisztika, adatlapok), 

- elvégzi azokat a kapcsolattartási feladatokat, amelyek az intézmény és a szülő között 

adódnak, 
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- iktatja a bejövő és kimenő leveleket, iratokat, szakvéleményeket, kezeli az irattárat, 

- a beérkező postai küldeményeket rendszerezi, a címzettnek továbbítja, bontja az 

általános küldeményeket, elvégzi az azzal kapcsolatos ügyintézést, a határidős 

feladatokat számon tartja, 

- az ügyiratokat, szakvéleményeket postázza, 

- elvégzi az e-postázással kapcsolatos feladatokat, 

- rendszeres gépelési feladatot végez, egyedi esetekben szakvéleményt szerkeszt, 

- elsajátítja és alkalmazza a számítógépes statisztikai, nyilvántartási rendszert, 

- figyelemmel kíséri a munka alkalmassági vizsgálatok határidejét, nyilvántartja az 

igazolásokat, 

- jegyzőkönyvet, emlékeztetőt vezet tantestületi értekezletekről és minden olyan 

esetben, mikor erre az igazgatótól/helyettestől utasítást kap, 

- rendezvények lebonyolításában segít, 

- a vizsgálatokkal összefüggő nyilvántartó tasakokat számozza, ellenőrzi, 

- havi jelentést készít a munkatársak távolmaradásáról, 

- ellenőrzi a nyomtatványok raktári készletét, utánrendeléseket végez, 

- elvégzi a szükséges nyomtatványok sokszorosítását, 

- munkaköre bizalmi, az adatvédelmi, iratkezelési szabályokat betartja. 

A munkavállaló jogai: 

Munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: 

- mint közösségi tagot megbecsüljék, munkáját értékeljék, elismerjék, 

- emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, 

- hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, 

- a közalkalmazotti közösség tagjaként gyakorolja az ehhez kapcsolódó jogokat, 

- szakmai ismereteit, tudását továbbképzés útján gyarapítsa. 

A munkavállaló kötelezettségei: 

- köteles betartani az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat, az egyéb 

kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírás előírásait, 

- köteles a közvetlen felettese által előírt helyen és időben munkára képes állapotban, 

munkavégzés előtt legalább 10 perccel megjelenni, a megállapított munkaidő alatt a 

meghatározott feladatokat elvégezni, 

- törekednie kell a feladatai végrehajtása során a színvonalas és hatékony 

munkavégzésre, 

- munkája során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedni az intézmény 

dolgozóival, 

- közreműködik a közösség fejlesztésében, közös vállalások teljesítésében, 

- részt vesz az intézményi megbeszéléseken, értekezleteken, 

- köteles megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a hivatalosnak 

minősített titkot,  
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- a titoktartásra vonatkozó rendelkezések alapján csak az intézmény vezetőjének 

felhatalmazása alapján az iratkezelési szabályzat keretei között továbbíthatja az 

adatokat, 

- vallási, világnézeti kérdésekben semlegesnek kell maradnia, 

- munkáját az általános és a szakmai etikai előírások alapján végzi. 

A munkavállaló felelős: 

- az éves munkatervben munkaterületére megfogalmazott célkitűzések megvalósításában 

való részvételért, 

- az adminisztrációval összefüggő feladatok elvégzéséért, 

- az átvett eszközökért, 

- intézményi körlevelek, tájékoztatások megismeréséért, aláírásáért. 

- a feladata pontos ellátásáért, 

- személyi adataiban történő változás bejelentéséért, 

- közalkalmazotti jogviszonyával, munkavégzésével kapcsolatosan felmerülő pénzügyi 

számlák, bizonylatok, hivatalos iratok haladéktalan leadásáért, 

- az intézmény higiéniájának megőrzéséért, fenntartásáért; 

- az intézmény berendezési és felszerelési tárgyainak épségéért, tisztaságáért, 

rendeltetésszerű használatáért; 

- a tűz- és munkavédelmi előírások betartásáért (az észlelt hibákat, hiányosságokat 

köteles jelezni az igazgató felé). 

Külső kapcsolatok: 

- rendszeres munkakapcsolatban áll az Intézmény tagintézményeivel, a tagintézmény 

ellátási területén működő nevelési-oktatási intézményekkel, 

- rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a gyermekvédelmi intézményekkel, hatósági 

szervekkel /gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság, rendőrség stb./ a hatékony és gyors 

ügyintézés érdekében. 

A munkaköri leírás visszavonásig vagy a következő módosításig érvényes. A módosítást a 

főigazgató a munkaköri feladatok változásakor, valamint minden tanév elején felülvizsgálja, 

szükség esetén módosítja. 

A munkaköri leírást kiadta: 

_____________________________   _______________________________ 

Igazgató       Főigazgató 

Kelt:________________________________ 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve 

kötelező érvényűnek tartom.  

   ________________________________________ 

munkavállaló 

Kelt:________________________________ 
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1/Q. melléklet 

M U N K A K Ö R I    L E Í R Á S  

 

Intézmény neve:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Intézmény címe:  4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. 

Fenntartó szerve:  Nyíregyházi Tankerületi Központ   

Az intézmény vezetője:  

Az intézmény működési területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye települései 

 

Ü G Y V I T E L I   D O L G O Z Ó  

Név: 

Leánykori neve: 

Anyja neve:  

Szül.hely, idő: 

Lakcíme: 

Adóazonosító jele:  

TAJ száma:  

 

Munkakör megnevezése:    ügyviteli dolgozó 

Munkavállaló végzettsége, képzettsége: 

FEOR szám: 3910 

Munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Feladatellátás helye: 

Heti munkaidő: /teljes foglalkoztatás esetén/ 40 óra 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Nyíregyházi Tankerületi Központ Igazgató, Főigazgató 

A dolgozónak utasítást adó felettesek: főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató vagy 

igazgató-helyettes 

Közvetlen felettese: tagintézmény igazgató vagy igazgató-helyettes. 

 

A munkakör célja: a 15/2013. (II.26.) EMMI rendeletben foglalt feladatok ellátásának 

elősegítése, támogatása. 
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Munkaköri feladatai: 

Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a mindenkor érvényes jogszabályok: 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

- 15/2013 EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

valamint: 

- Szervezeti és Működési Szabályzata 

- az intézményi munkaterv határozzák meg.  

Munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával végzi. 

Alaptevékenysége: az intézmény zavartalan működése érdekében az intézmény ügyvitelével 

kapcsolatos adminisztrációs munka elvégzése. 

Ezen kívül köteles elvégezni mindazon munkakörén kívül eső, végzettségének megfelelő 

eseti, egyszeri feladatokat, amellyel az igazgató, illetve az általa kijelölt vezető megbízza. 

Alapvető feladatai: 

- Az intézmény működésével kapcsolatos munkaügyi, pénzügyi, gazdasági és egyéb 

adminisztrációs feladatok lebonyolítása, az előírt nyilvántartások határidőre való 

elkészítése, haladéktalan továbbítása, 

- a készpénzzel kapcsolatos ügymenet kezelése, naprakész elszámolása, a számlák 

bizonylatok beszerzése, továbbítása a fenntartó felé, 

- személyi anyagokkal kapcsolatos változások nyomon követése, jelzése, 

- az intézmény szakmai munkájához szükséges anyagok, eszközök, nyomtatványok, stb. 

beszerzésének előkészítése, az igények továbbítása, 

- a felmerülő javítási, karbantartási munkák megrendelése, intézése, 

- pontos, naprakész iratkezelés, iktatókönyv vezetése, 

- kapcsolattartás a főigazgatósággal minden ügyintézést érintő kérdésben, 

- a főigazgatóság és a fenntartó által kért adatszolgáltatás pontos és határidőre való 

elkészítése.  

- elvégzi az e-postázással kapcsolatos feladatokat, 

A dolgozó felelős: 

- Az intézmény adminisztrációjának szakszerűségéért, pontosságáért, a határidős 

jelentések időben történő továbbításáért; 

- A gazdálkodással kapcsolatos elszámolások pontosságáért; 

- Az intézmény felszerelésének, tárgyi eszközeinek megőrzéséért, leltárának 

pontosságáért. 

 

Felelősséggel tartozik: 
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- Mivel munkaköre bizalmi állás, a belső információk, szakmai vizsgálati eredmények, 

gazdasági tevékenység kezelése teljes titoktartást követel: 

- a beérkező összes információt bizalmasan kezeli, s arról az intézményvezetőt a leg-

rövidebb úton tájékoztatja; 

- bélyegző használata intézményen belül, indokolt esetben intézményen kívül is 

engedélyezett; 

- meghatározott területeken aláírási jogkörrel rendelkezik (pl. postai ajánlott levelek 

átvétele). 

 

A munkavállaló jogai: 

Munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: 

- mint közösségi tagot megbecsüljék, munkáját értékeljék, elismerjék, 

- emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, 

- hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, 

- a közalkalmazotti közösség tagjaként gyakorolja az ehhez kapcsolódó jogokat, 

- szakmai ismereteit, tudását továbbképzés útján gyarapítsa. 

 

A munkavállaló kötelezettségei: 

- köteles betartani az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat, az egyéb 

kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírás előírásait, 

- köteles a közvetlen felettese által előírt helyen és időben munkára képes állapotban, a 

munkavégzés előtt legalább 10 perccel megjelenni, a megállapított munkaidő alatt a 

meghatározott feladatait elvégezze, 

- törekednie kell a feladatai végrehajtása során a színvonalas és hatékony 

munkavégzésre, 

- munkája során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedni az intézmény 

dolgozóival, 

- közreműködik a közösség fejlesztésében, közös vállalások teljesítésében, 

- részt vesz az intézményi megbeszéléseken, értekezleteken, 

- köteles megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a hivatalosnak 

minősített titkot,  

- a titoktartásra vonatkozó rendelkezések alapján csak az intézmény vezetőjének 

felhatalmazása alapján az iratkezelési szabályzat keretei között továbbíthatja az 

adatokat, 

- vallási, világnézeti kérdésekben semlegesnek kell maradnia, 

- munkáját az általános és a szakmai etikai előírások alapján végzi. 

 

A munkavállaló felelős: 

- az éves munkatervben munkaterületére megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért, 
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- az átvett eszközökért, 

- intézményi körlevelek, tájékoztatások megismeréséért, aláírásáért, 

- a feladatai pontos ellátásáért, 

- személyi adataiban történő változás bejelentéséért, 

- közalkalmazotti jogviszonyával, munkavégzésével kapcsolatosan felmerülő pénzügyi 

számlák, bizonylatok, hivatalos iratok haladéktalan leadásáért, 

- az intézmény higiéniájának megőrzéséért, fenntartásáért; 

- az intézmény berendezési és felszerelési tárgyainak épségéért, tisztaságáért, 

rendeltetésszerű használatáért; 

- a tűz- és munkavédelmi előírások betartásáért (az észlelt hibákat, hiányosságokat 

köteles jelezni az igazgató felé). 

 

Külső kapcsolatok: 

- rendszeres munkakapcsolatban áll a főigazgatósággal, a fenntartóval,  

 

A munkaköri leírás visszavonásig vagy a következő módosításig érvényes. A módosítást a 

főigazgató a munkaköri feladatok változásakor, valamint minden tanév elején felülvizsgálja, 

szükség esetén módosítja. 

 

 

A munkaköri leírást kiadta: 

_____________________________   _______________________________ 

Igazgató       Főigazgató 

Kelt:________________________________ 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve 

kötelező érvényűnek tartom.  

   ________________________________________ 

munkavállaló 

Kelt:________________________________ 
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1/R. melléklet 

M U N K A K Ö R I    L E Í R Á S  

 

Intézmény neve:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Intézmény címe:  4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. 

Fenntartó szerve:  Nyíregyházi Tankerületi Központ   

Az intézmény vezetője: főigazgató 

Az intézmény működési területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye települései 

 

K I S E G Í T Ő   D O L G O Z Ó  

Név: 

Leánykori neve: 

Anyja neve:  

Szül.hely, idő: 

Lakcíme: 

Adóazonosító jele:  

TAJ száma:  

 

Munkakör megnevezése:    kisegítő dolgozó 

Munkavállaló végzettsége, képzettsége: 

FEOR szám: 9119 

Munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Feladatellátás helye: 

Heti munkaidő: 40 óra, részfoglalkoztatás esetén/ 20 óra 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Nyíregyházi Tankerületi Központ Igazgató, Főigazgató 

A dolgozónak utasítást adó felettesek: főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, vagy 

igazgató - helyettes 

Közvetlen felettese: tagintézmény igazgató vagy igazgató-helyettes. 

 

A munkakör célja: a 15/2013. (II.26.) EMMI rendeletben foglalt feladatok ellátásának 

elősegítése, támogatása. 
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Munkaköri feladatai: 

Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a mindenkor érvényes jogszabályok: 

- 1992. évi XXXIII. évi törvény a Közalkalmazottak jogállásáról 

Munkáját az igazgatóval való egyeztetés alapján meghatározott rendben és helyeken végzi. 

Alaptevékenysége: az intézmény zavartalan működése mellett az összes rendelkezésre álló 

helyiség tisztaságának és higiéniájának fenntartása. 

Ezen kívül köteles elvégezni mindazon munkakörén kívül eső, végzettségének megfelelő 

eseti, egyszeri feladatokat, amellyel a igazgató, illetve az általa kijelölt vezető megbízza. 

Alapvető feladatai: 

- napi rendszerességgel elvégzi az intézményhez tartozó helyiségek (vizsgáló szobák, 

tornaszoba, irodák, folyosók, vizesblokkok és egyéb terek) takarítását, 

- időszakos rendszerességgel elvégzi az igazgatóval egyeztetett takarítási feladatokat 

pl. ablakok, függönyök, szőnyegek, ajtók, gyermekjátékok tisztítása, fertőtlenítése, 

- a napi takarítási feladatokon kívül a tavaszi, őszi nagytakarítást, valamint az 

épületjavítási, átépítési és felújítási munkálataival kapcsolatos takarítási, helyreállítási 

munkákat elvégzi. 

Felelős: 

- az intézmény higiéniájának megőrzéséért, fenntartásáért; 

- anyag- és energiatakarékosság maximális figyelembevételéért; 

- az intézmény berendezési és felszerelési tárgyainak épségéért, tisztaságáért, 

rendeltetésszerű használatáért; 

- betartja a tűz- és munkavédelmi előírásokat; 

- az észlelt hibákat, tűz- és munkavédelmi hiányosságokat az igazgatónak azonnal jelzi. 

 

A munkavállaló jogai: 

Munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: 

- mint közösségi tagot megbecsüljék, munkáját értékeljék, elismerjék, 

- emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, 

- hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, 

- a közalkalmazotti közösség tagjaként gyakorolja az ehhez kapcsolódó jogokat. 

 

A munkavállaló kötelezettségei: 

- köteles betartani az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat, az egyéb 

kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírás előírásait, 
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- köteles az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, a 

megállapított munkaidőt munkában tölteni, 

- törekednie kell a feladatai végrehajtása során a színvonalas munkavégzésre, 

- munkája során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedni az intézmény 

dolgozóival, 

- részt vesz az intézményi megbeszéléseken, értekezleteken, 

- köteles megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a hivatalosnak 

minősített titkot,  

- a titoktartásra vonatkozó rendelkezések alapján csak az intézmény vezetőjének 

felhatalmazása alapján az iratkezelési szabályzat keretei között továbbíthatja az 

adatokat, 

- vallási, világnézeti kérdésekben semlegesnek kell maradnia,  

- munkáját az általános és a szakmai etikai előírások alapján végzi, 

- törvényi előírások továbbképzésben vesz részt, ennek elmulasztása esetén 

munkaviszonya megszüntethető. 

 

A munkavállaló felelős: 

- az átvett eszközökért /munkájához szükséges felszerelés, anyagok, tisztítószerek/, 

- intézményi tájékoztatások megismeréséért, aláírásáért, 

- a feladata pontos ellátásáért, 

- személyi adataiban történő változás bejelentéséért, 

- közalkalmazotti jogviszonyával, munkavégzésével kapcsolatosan felmerülő pénzügyi 

számlák, bizonylatok, hivatalos iratok haladéktalan leadásáért. 

Külső kapcsolatok: 

- rendszeres munkakapcsolatban áll a tagintézmény vezetőjével.  

A munkaköri leírás visszavonásig vagy a következő módosításig érvényes. A módosítást a 

főigazgató a munkaköri feladatok változásakor, valamint minden tanév elején felülvizsgálja, 

szükség esetén módosítja. 

A munkaköri leírást kiadta: 

_____________________________   _______________________________ 

Igazgató       Főigazgató 

Kelt:________________________________ 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve 

kötelező érvényűnek tartom.  

   ________________________________________ 

munkavállaló 

Kelt:_______________________________ 
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1/S. melléklet 

M U N K A K Ö R I    L E Í R Á S  

 

Intézmény neve:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Intézmény címe:  4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. 

Fenntartó szerve:  Nyíregyházi Tankerületi Központ    

Az intézmény vezetője: Emberi Erőforrások Minisztériuma által pályázat útján 

kinevezett főigazgató 

 

Az intézmény működési területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye települései 

 

R E N D S Z E R G A Z D A  

Név:    

Leánykori neve:  

Anyja neve:  

Szül.hely, idő:              

Lakcíme:   

Adóazonosító jele:  

TAJ száma:   

 

Munkakör megnevezése: rendszergazda 

Munkavállaló végzettsége, képzettsége: programtervező informatikus 

FEOR szám:   2152 

Munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Feladatellátás helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye települései 

Heti munkaidő: /teljes foglalkoztatás esetén/ 40 óra 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Nyíregyházi Tankerületi Központ Igazgató, Főigazgató 

A dolgozónak utasítást adó felettesek: főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató vagy 

igazgató-helyettes 

Közvetlen felettese: főigazgató 
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A munkakör célja: a 15/2013. (II.26.) EMMI rendeletben foglalt feladatok ellátásának 

elősegítése, támogatása. 

Munkaköri feladatai: 

Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a mindenkor érvényes jogszabályok: 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

- 15/2013 EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

valamint: 

- Szervezeti és Működési Szabályzata 

- az intézményi munkaterv határozzák meg.  

 

Munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával végzi. 

 

Alapvető feladatai:  

Alaptevékenysége: az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményben használt 

számítástechnikai és audiovizuális eszközök működőképességének biztosítása, az állandó 

működési állapot fenntartása.  

Ezen kívül köteles elvégezni mindazon munkakörén kívül eső, végzettségének megfelelő 

eseti, egyszeri feladatokat, amellyel az főigazgató, illetve az általa kijelölt vezető megbízza. 

Szükséges mértékben figyelemmel kíséri a hardver- és szoftverpiac fejlődését, működését, 

 

Egyéni feladatok: 

- Elvégzi az új gépek és egyéb hardver eszközök beállításait, majd rendszeres 

ellenőrzéseket végez az előforduló hibák felderítése érdekében.  

- Kapcsolatot tart az Internet szolgáltatóval, kiemelten a számítástechnikai rendszer 

üzemeltetőjével.  

- Különös figyelmet fordít az intézményi számítógépes hálózat hatékony, biztonságos 

üzemeltetésére.  

- A géppark felügyelete, működtetése.  

- Az esetlegesen felmerülő hibák esetén, rövid határidőn belül gondoskodik az 

elhárításról.  

- Különös figyelmet fordít a számítógépek vírusmentességének fenntartására és a 

rendszeres ellenőrzésre. Vírusfertőzés esetén mindent megtesz a fertőzés terjedésének 

megakadályozására, a fertőzés megszüntetésére, illetve a szoftverekben okozott károk 

helyreállítására. Az anyagi lehetőségeihez mérten szorgalmazza vírusvédelmi rendszer 

kiépítését.  
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- Kapcsolatot tart a szervizelő szakemberekkel, ellenőrzi az elvégzett munkát, erről 

munkanaplót vezet  

- Naponta figyelemmel kíséri a számítógépek és tartozékaiknak zavartalan működését.  

- Nyilvántartja, kezeli az audiovizuális eszközöket. 

- Gondoskodik az eszközök nyilvántartási számáról, gyártási típusáról, gyártási, 

beszerzési évének, garanciális idejének pontos vezetéséről, leltári számmal való 

megjelöléséről.  

- Szükség szerint a kezelők részére a tapasztalatok alapján, illetve új eszközök, gépek 

beüzemelésénél kezelési útmutatást ad.  

- Megszervezi a meghibásodott készülékek összegyűjtését, elvégzi a kisebb javításokat, 

intézi szervizbe küldésüket, majd a javított eszközök visszavételét számon tartja, újból 

kiadja.  

- Legalább 2 nappal előbb bejelentett igény szerint segítséget nyújt a pedagógusoknak.  

- A Főigazgatónak naptári év november 1-ig pontos helyzetképet ad az 

eszközállományról. Javaslatot tesz a selejtezésre.  

- Felelős környezete tisztaságáért, esztétikusságáért.  

- Munkájában közvetlen irányítás szempontjából a Főigazgatójához, valamint annak 

távolléte esetén a főigazgató-helyettesekhez tartozik. 

 

A munkavállaló jogai: 

- Munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: 

- mint közösségi tagot megbecsüljék, munkáját értékeljék, elismerjék, 

- emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, 

- hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, 

- a közalkalmazotti közösség tagjaként gyakorolja az ehhez kapcsolódó jogokat, 

- szakmai ismereteit, tudását továbbképzés útján gyarapítsa. 

 

- A munkavállaló kötelezettségei: 

- köteles betartani az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat, az egyéb 

kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírás előírásait, 

- köteles a közvetlen felettese által előírt helyen és időben munkára képes állapotban, 

munkavégzés előtt legalább 10 perccel megjelenni, a megállapított munkaidő alatt a 

meghatározott feladatokat elvégezni, 

- törekednie kell a feladatai végrehajtása során a színvonalas és hatékony 

munkavégzésre, 

- munkája során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedni az intézmény 

dolgozóival, 

- közreműködik a közösség fejlesztésében, közös vállalások teljesítésében, 

- részt vesz az intézményi megbeszéléseken, értekezleteken, 

- köteles megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a 

hivatalosnak minősített titkot,  
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- a titoktartásra vonatkozó rendelkezések alapján csak az intézmény vezetőjének 

felhatalmazása alapján az iratkezelési szabályzat keretei között továbbíthatja az 

adatokat, 

- vallási, világnézeti kérdésekben semlegesnek kell maradnia, 

- munkáját az általános és a szakmai etikai előírások alapján végzi. 

- Leltárt készít a gépekről és a hozzá tartozó programokról, a dokumentációkat 

nyilvántartja, ellenőrzi, felelősséggel tartozik értük.  

- Statisztikai jelentésekhez adatot szolgáltat.  

- Biztosítja az intézményben az alapfeladatok ellátásához szükséges szoftverek 

működését. A meglévő szoftvereket és a hozzájuk tartozó licencszerződéseket 

nyilvántartja. Összegyűjti a licenccel nem rendelkező programokat, és javaslatot tesz a 

legalizálásra, vagy más, hasonló képességű, de ingyenes programok használatára.  

- Előre egyeztetett módon biztonsági adatmentést végez.  

- Biztosítja a levelezőszerver folyamatos működését. 

- Szakmai ismereteivel és gyakorlata alapján biztosítja, hogy az intézmény szerverét ne 

lehessen hamis feladójú levelek küldésére felhasználni. 

- Feladata az intézmény internetes megjelenésének technikai biztosítása, melynek során 

részt vesz honlapok kezelésében.  

- Karbantartja és fejleszti az intézmény hivatalos weboldalait, a megjelenő 

információkat aktualizálja. 

 

A munkavállaló felelős: 

- az éves munkatervben munkaterületére megfogalmazott célkitűzések megvalósításában 

való részvételért, 

- az adminisztrációval összefüggő feladatok elvégzéséért, 

- az átvett eszközökért, 

- intézményi körlevelek, tájékoztatások megismeréséért, aláírásáért. 

- a feladata pontos ellátásáért, 

- személyi adataiban történő változás bejelentéséért, 

- közalkalmazotti jogviszonyával, munkavégzésével kapcsolatosan felmerülő pénzügyi 

számlák, bizonylatok, hivatalos iratok haladéktalan leadásáért, 

- az intézmény higiéniájának megőrzéséért, fenntartásáért; 

- az intézmény berendezési és felszerelési tárgyainak épségéért, tisztaságáért, 

rendeltetésszerű használatáért; 

- a tűz- és munkavédelmi előírások betartásáért (az észlelt hibákat, hiányosságokat 

köteles jelezni az igazgató felé). 
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Külső kapcsolatok: 

- rendszeres munkakapcsolatban áll az Intézmény tagintézményeivel, 

 

A munkaköri leírás visszavonásig vagy a következő módosításig érvényes. A módosítást 

a főigazgató a munkaköri feladatok változásakor, valamint minden tanév elején 

felülvizsgálja, szükség esetén módosítja. 

A munkaköri leírást kiadta: 

 

                                                      _______________________________ 

                                

   Főigazgató 

 

Kelt:________________________________ 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve 

kötelező érvényűnek tartom.  

 

   ________________________________________ 

munkavállaló 

 

Kelt:________________________________ 
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1. / SZ. melléklet 

Munkaköri leírás kiegészítése 

 

 

1. Munkaköri leírás munkavédelmi képviselő részére 

 

A 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 87. § 6/A.241 Munkavédelmi 

képviselő: olyan, a munkavállalók által választott személy, aki a munkáltatóval való 

együttműködés során képviseli az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és érdekeket. 

72. § (1). A munkavédelmi képviselő - a 70. §-ban leírtakat is figyelembe véve - jogosult 

meggyőződni a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

követelményeinek érvényesüléséről, így különösen 

- a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról; 

- az egészség megóvására, illetőleg a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések 

megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról; 

- a munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre 

történő felkészítéséről és felkészültségéről. 

(2) A munkavédelmi képviselő az (1) bekezdésben meghatározott jogának gyakorlása 

keretében 

a) működési területén a munkahelyekre munkaidőben beléphet, tájékozódhat az ott dolgozó 

munkavállalóktól; 

b)130 részt vehet a munkáltató azon döntései előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a 

munkavállalók egészségére és biztonságára, ideértve a szakemberek előírt foglalkoztatására  

8. §, 57-58. §-ok), a munkavédelmi oktatás (55. §) megtervezésére és megszervezésére, az új 

munkahelyek létesítésére vonatkozó döntéseket is; 

c) tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden kérdésben, amely érinti az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzést; 

d) véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti a munkáltatónál a szükséges intézkedés 

megtételét; 

e) részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, az arra jogosult kezdeményezésére 

közreműködhet a foglalkozási megbetegedés körülményeinek feltárásában; 

f)131 indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi hatósághoz fordulhat;  

g)132 a hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végző személlyel közölheti észrevételeit. 

(3)133 A munkavédelmi képviselő (bizottság) jogosult az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzéssel összefüggő kérdésekben a munkáltatóval történő előzetes 

megállapodás alapján szakértőt igénybe venni, továbbá ilyen kérdésekben megbeszélést 

folytatni a munkavédelmi hatósággal. 

(4) Amennyiben a munkáltató a 2. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettsége keretében 

munkavédelmi szabályzatban határozza meg a követelmények megvalósításának módját, úgy 

e szabályzat kiadásához a munkavédelmi képviselő (bizottság) egyetértése szükséges.134 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300093.TV#lbj240id8758
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300093.TV#lbj129id8758
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300093.TV#lbj130id5c95
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300093.TV#lbj131id5c95
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300093.TV#lbj132id5c95
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300093.TV#lbj133id5c95
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74. §136 A munkavédelmi képviselő (bizottság) munkahelyi munkavédelmi program 

elkészítésére tehet javaslatot a munkáltató részére.  

 

Munkaköri leírásának módosítása, kiegészítése közös megegyezéssel történt. 

 

A kiegészítő munkaköri leírás visszavonásig vagy a következő módosításig érvényes. 

A módosítást a székhelyintézmény vezető a munkaköri feladatok változásakor, valamint 

a tanév elején felülvizsgálja, szükség esetén módosítja. 

 

 

A munkaköri leírást kiadta: 

 

_____________________________                                   _________________      

                   igazgató                                                                                    főigazgató 

  

   

 

Kelt:________________________________ 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve 

kötelező érvényűnek tartom.  

 

   ________________________________________ 

munkavállaló 

 

Kelt:________________________________ 

 

 

2. Munkaköri leírás kiegészítés BECS tag részére 

A belső ellenőrzési csoportban végzett feladatokra való megbízatása egy tanévre szól. A 

dolgozó a feladatok ellátásához szükséges jog és felelősségi körrel felruházott 

szakalkalmazott. 

Feladatai:  

- Az önértékelési folyamat során a többi szakalkalmazott felkészítése az önértékelési 

munka részleteiről, a feladatok ismertetése, az érdeklődés felkeltése, a munkatársak 

motiválása, a felmerülő kérdések megválaszolása 

- A bevont kollégák folyamatos támogatása 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300093.TV#lbj135id8758
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- Az adatgyűjtő eszközök megismertetése, adatgyűjtés 

- Az éves önértékelés előkészítése és megtervezése 

- Az intézményi dokumentumok vizsgálata, a munkatársak, szülők, tanulók, (partnerek) 

tájékoztatása. 

- Az intézményi elvárás rendszer meghatározása, ismertetése a munkatársakkal 

- Tervezés – szakszolgálatunk éves önértékelési tervének készítése a BECS tagjaival. 

Az önértékelési tervben rögzíteni kell: mely pedagógus önértékelésére kerül sor, sor 

kerül –  a vezető értékelésére, az intézményi önértékelés mely elemeit végzik el az 

adott tanévben, kik, milyen rész feladatot látnak el, az egyes értékelési feladatok 

ütemterve, a partnerek bevonásának módja az éves terv feltöltése az OH által 

működtetett informatikai felületre. 

- Az egyes pedagógus önértékeléseket megelőzően tájékoztatás az ütemezésről, az 

értékelésben részt vevő személyekről, azok feladatairól, valamint az értékelés 

módszertanáról és eszközeiről 

- Megvalósítás – a kijelölt szakalkalmazottak önértékelésének lefolytatása, intézményi 

önértékelés éves önértékelési feladatainak elvégzése 

 

Munkaköri leírásának módosítása, kiegészítése közös megegyezéssel történt. 

 

A kiegészítő munkaköri leírás visszavonásig vagy a következő módosításig érvényes. 

A módosítást a székhelyintézmény vezető a munkaköri feladatok változásakor, valamint 

a tanév elején felülvizsgálja, szükség esetén módosítja. 

 

A munkaköri leírást kiadta: 

 

                                                                                                           

  ____________________                                               _______________________________ 

                   igazgató                                                                                    főigazgató 

 

Kelt:________________________________ 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve 

kötelező érvényűnek tartom.  

 

   ________________________________________ 

munkavállaló 

 

Kelt:________________________________ 
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3. Munkakörileírás kiegészítése digitális munkarendre vonatkozóan 

 

A munkavállaló kötelezettsége 

- köteles az intézmény járványügyi intézkedési tervében meghatározott szabályokat 

megismerni, és azokat betartani, 

- külső helyszínen megvalósuló munkavégzés esetén köteles az adott intézmény 

intézményi protokolljában meghatározott járványügyi eljárásrendjéhez alkalmazkodva 

végezni a tevékenységét, 

- köteles az intézményvezetés által továbbított hiteles információkat folyamatosan 

nyomon követni, tájékozódni az aktuális feladatokról, 

- köteles az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően a munkavállaló vagy 

családtagjai esetén előforduló COVID-19 megbetegedést, vagy gyanút haladéktalanul 

jelenteni az intézményvezetésnek, 

- digitális munkarendre való átállás esetén az arra érvényes intézményi eljárásrend 

szerint köteles eljárni. 

 

Munkaköri leírásának módosítása, kiegészítése közös megegyezéssel történt. 

 

A kiegészítő munkaköri leírás visszavonásig vagy a következő módosításig érvényes. 

A módosítást a székhelyintézmény vezető a munkaköri feladatok változásakor, valamint 

a tanév elején felülvizsgálja, szükség esetén módosítja. 

 

A munkaköri leírást kiadta: 

 

                                                                                                           

  ____________________                                               _______________________________ 

                   igazgató                                                                                    főigazgató 

 

Kelt:________________________________ 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve 

kötelező érvényűnek tartom.  

 

   ________________________________________ 

munkavállaló 

 

Kelt:________________________________ 
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4. Kiegészítő munkaköri leírás munkaközösség vezetők részére 

 

Munkaköri feladatai: 

 

Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a mindenkor érvényes jogszabályok: 

- 20/2012. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 118.§ (1)-(7) 

- 15/2013. EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

valamint: 

- Szervezeti és Működési Szabályzat 

- az intézményi munkaterv határozzák meg. 

 

Feladata: 

- Tanév elején összeállítja a munkaközösségre vonatkozó munkatervét egyeztetve a 

munkaközösség tagjaival és a javaslatuk figyelembe vételével, melyet megküld a 

főigazgatónak megadott határidőre. 

- Munkatervét a főigazgató által megadott határidőre elkészíti. 

- A munkatervben megfogalmazott feladatok megszervezéséért és megvalósításáért 

felel. 

- Lehetőségeihez képest részt vesz a különböző szakmai rendezvények szervezésében, 

és erre ösztönzi a munkaközösségének tagjait. 

- Figyelemmel kíséri a munkaközösségét érintő pályázati lehetőségeket. 

- Belső ellenőrzés/önértékelés keretében foglalkozáslátogatáson vehet részt a 

főigazgató/igazgató kérésére, melyről beszámol. 

- Megszervezi és vezeti a munkaközösségi értekezleteket. 

- Figyelemmel kíséri a pedagógusok továbbképzését, javaslataival segíti a pedagógusok 

szakmai fejlődését. 

- Kapcsolatot ápol a többi munkaközösség vezetővel. 

- Tanév végén beszámolót készít, melyről a tagokat szóban, a főigazgatót írásban 

tájékoztatja. 

- Elvégzi mindazokat a feladatokat, mellyel a főigazgató megbízza. 
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A kiegészítő munkaköri leírás visszavonásig vagy a következő módosításig érvényes. 

A módosítást a székhelyintézmény vezető a munkaköri feladatok változásakor, valamint 

a tanév elején felülvizsgálja, szükség esetén módosítja. 

 

 

A munkaköri leírást kiadta: 

 

                                                                                                           

  ____________________                                               _______________________________ 

                   igazgató                                                                                    főigazgató 

  

   

 

Kelt:________________________________ 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve 

kötelező érvényűnek tartom.  

 

   ________________________________________ 

munkavállaló 

 

Kelt:________________________________ 
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2. sz. melléklet  

Közalkalmazotti Szabályzat 
 

K Ö Z A L K A L M A Z O T T I  S Z A B Á L Y Z A T  

 

I.rész 

Általános rendelkezések 

 

1. A közalkalmazotti szabályzatot létrehozó felek 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat vezetője /továbbiakban 

munkáltató/ és az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa /továbbiakban KT/ az 1992. évi 

XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról /továbbiakban Kjt./ 17. § (1) alapján 

biztosított jogkörüknél fogva alkotják meg az alábbi szabályzatot. 

 

2. A közalkalmazotti szabályzat célja, tárgyköre 

Jelen szabályzat rendeltetése, hogy átfogóan rendezze a munkáltató és a KT 

intézményvezetéssel kapcsolatos részvételi jogait, kapcsolatrendszerét. 

 

3. A szabályzat személyi és időbeni hatálya 

A szabályzat személyi hatálya kiterjed az intézmény valamennyi közalkalmazottjára, s az 

intézmény vezetőjére is. A szabályzat az aláírás napján lép érvénybe, hatályossága 

határozatlan ideig, ill. felmondásig tart. 

/Amennyiben a KT szűnik meg valamilyen oknál fogva, a munkáltató a szabályzatot nem 

tekinti automatikusan hatályát vesztettnek. Mindaddig alkalmazni kell a szabályzat 

rendelkezéseit, ameddig a szabályzatot fel nem mondja./ 

A szabályzat hatályát veszíti a munkáltató jogutód nélküli megszüntetésével. 

A szabályzatnak csak azon rendelkezései hatályosak, melyek nem ütköznek magasabb rendű 

jogszabályba. 
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4. A szabályzat felmondása, módosítása 

A szabályzatot bármelyik fél 3 hónapos határidővel felmondhatja, azonban a felmondási jogot 

a szabályzat megkötésétől számított 6 hónapon belül egyik fél sem gyakorolhatja. A 

módosítást az aláíró felek bármelyike kezdeményezheti. 

A szabályzat módosításával kapcsolatos vitapontok rendezésére az egyeztetési eljárás 

szabályait kell alkalmazni. 

II. rész 

A közalkalmazottak képviseleti rendje 

 

1. A Közalkalmazotti Tanács /KT/ 

a.) Az intézményben a közalkalmazottakat – jogszerűen lefolytatott közalkalmazotti 

tanácsi választásokon – közvetlenül választott KT képviseli 

b.) A KT tagjainak száma 5 fő: ebből 1 elnök, 4 tag 

Az intézményben működő Közalkalmazotti tanács elnökét és tagjait a jogszabályban 

előírt munkaidő kedvezmény illeti meg. 

Amennyiben a közalkalmazotti tanácstag munkaidő kedvezményének igénybevétele a 

pedagógiai szakszolgálat körébe tartozó tevékenységét, ellátást veszélyeztetné, akkor 

– a kölcsönös érdekeket szem előtt tartva – köteles a munkáltatóval egyeztetni.  

Mt. 260. § (1) alapján a munkaidő-kedvezmény igénybevételét – előre nem látható, 

halasztást nem tűrő és rendkívül indokolt esetet kivéve – legalább öt nappal korábban 

be kell jelenteni. 

c.) A KT tagjainak munkajogi védelmére a választott szakszervezeti tisztségviselőkre 

vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a KT 

gyakorolja az MT 273. §-ában meghatározott jogosultságot /előzetes egyetértés 

megadása munkáltatói felmentés esetén/. 

d.) A KT működésének részletes szabályait, üléseinek időpontját saját ügyrendje 

határozza meg, mely a közalkalmazottak képviseletét tartja szem előtt. 

e.) A KT jogosítványait, azaz az együttdöntési, véleményezési, javaslattételi és 

tájékoztatási jogokat a KT egésze gyakorolja. A KT meghatározott ügyeiben az elnök 

vagy a KT által megbízott tag jár el. 

f.) A KT a munkáltatónál szervezett sztrájkkal kapcsolatban pártatlan magatartást köteles 

tanúsítani, sztrájkot nem szervezhet, nem támogathatja, és nem akadályozhatja. A KT 

sztrájkban résztvevő tagjainak megbízatása sztrájk idejére szünetel. 
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2. A KT és a közalkalmazottak közötti kapcsolat 

A KT a munkáltatóval történő tárgyaláskor az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban 

álló összes dolgozót képviseli, a dolgozók részvételi jogát testesíti meg az intézmény 

irányításában, vagyis alapvető feladata, hogy a döntések előkészítésénél megjelenítse a 

dolgozók véleményét, érdekeit. 

A KT tagjai egy-egy munkáltatói előterjesztés kapcsán a dolgozók körében előzetes 

véleménykérést folytathatnak. 

A KT az egész dolgozói közösséget képviseli, ezért egyedi ügyekkel, problémákkal csak 

akkor tud foglalkozni, ha azok a közalkalmazottak nagyobb csoportját is érintik /legkevesebb 

5 fő, egy munkaközösség, ill. a technikai dolgozók csoportja/. 

A kapcsolat formája: 

 - gyűlés konzultációs jelleggel gondolat- és információcsere céljából 

 - írásbeli tájékoztatás /e-mail, faliújság, szóróanyag/ 

 

3. A KT és a munkáltató együttműködése 

a.) A közalkalmazottak jogainak érvényesítése, valamint kötelezettségeinek teljesítése 

során a KT és a munkáltató kötelesek együttműködni /MT.235.§/ 

b.) Az együttműködés célja: 

- Az intézmény tevékenysége színvonalának emelése. 

- A kiegyensúlyozott munkahelyi légkör biztosítása érdekében a jogok és 

kötelességek összhangjának megteremtése. 

- A közalkalmazottak munkakörülményeinek és anyagi helyzetének javításához 

szükséges anyagi lehetőségek feltárása, és a céloknak legjobban megfelelő 

felhasználásának segítése. 

 

A fentiek érdekében a munkáltató az intézmény irányításával, a munkáltatói jogkör 

gyakorlásával kapcsolatban felmerült gondok, feladatok megoldásába bevonja a KT-t, mely e 

kérdésekkel kapcsolatban az általa képviselt közalkalmazottak véleményét, álláspontját 

közvetíti.  

A fenti célok megvalósítása érdekében: 
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- évente legalább kétszer közösen áttekintik az intézmény helyzetét, elemzik az 

elkövetkező időszak feladatait és ezek biztosításához szükséges anyagi lehetőségeket, 

illetve a lehetséges munkáltatói intézkedéseket.  

- a közalkalmazottak közösségét érintő, soron kívül felmerülő kérdések megfelelő 

rendezése érdekében rendkívüli közös tanácskozást tartanak.  

- a KT jelzi a munkahelyi konfliktusokat és azok feloldására közösen törekszenek 

- a munkáltató biztosítja, hogy az együttes tanácskozások, megbeszélések előtt a KT 

megismerje az intézmény helyzetét érintő fenntartói döntéseket, elképzeléseket, és 

általában olyan tényt és adatot, mely az eredményes együttműködéshez szükséges. 

- esetenként kölcsönösen informálják egymást a közalkalmazottakat érintő kérdésekben. 

- biztosítja annak lehetőségét, hogy a KT az általa szükségesnek tartott információkat, 

felhívásokat, a tevékenységével kapcsolatos adatokat a munkáltatónál szokásos vagy 

más megfelelő módon közzétehesse /MT.261.§/. 

- a munkáltató eleget tesz tájékoztatási kötelezettségének mindazon témákban, amelyek 

a KT egyetértési és véleményezési jogkörébe tartoznak, 

- a KT jelzi a munkahelyi konfliktusokat és azok lehetséges feloldási módját, 

- a KT írásos állásfoglalást, javaslatot nyújt be a munkáltatóhoz a közalkalmazottak 

véleményének megfelelően, 

- a KT a munkáltató tudomására hozza a közalkalmazottak tervezett rendezvényeit 

/időpont egyeztetés miatt/ 

 

III. rész 

A közalkalmazotti tanács tagjai 

 

1. A KT együttdöntési jogai 

a.) A jóléti célú pénzeszközök felhasználása a közalkalmazottak munkáltatóhoz 

benyújtott írásos kérelmei alapján rangsorolhatók. A közalkalmazottak kérelmüket a 

munkáltatónak nyújtják be, aki azt a KT-vel egyetértésben rangsorolja. A segélyek és 

egyéb jóléti célú pénzeszközök odaítélésében a KT rangsoroláskor figyelembe veszi a 

kérvényező szociális helyzetét /gyermekek száma, egy főre jutó jövedelem, stb./, a 

kérelem alapjául szolgáló váratlan eseménynek /pl. születés, halál, elemi csapás, stb./ 

a közalkalmazott anyagi helyzetére gyakorolt megrendítő hatását, figyelemmel a 

rászorultság elvére. 
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b.) Egyéb egyetértési jogok: 

- A KT tagjainak munkajogi védelmével kapcsolatban. 

- A vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően.  

Az együttdöntési jog gyakorlásának konkrét tartalmát a megállapodó felek akként értelmezik, 

hogy a KT-t a fenti kérdésekkel kapcsolatos döntéshozatal valamennyi fázisába be kell vonni. 

Ennek érdekében a munkáltató kijelöli a döntéshozatal előkészítését végző személyt, aki 

gondoskodik az információk átadásáról. 

A határozathozatal során mind a KT-t, mind a munkáltatót 1-1 szavazat illeti meg. Döntés a 

döntéshozók egybehangzó szavazatával hozható.  

 

2. A KT véleményezési jogai 

A munkáltató tervezett döntése előtt a KT-vel a következőket véleményezteti: 

a) A gazdálkodásból származó bevétel /helyiség, berendezés bérbeadásából származó 

jövedelem/ felhasználásának tervezetét. 

b) A belső szabályzatok tervezetét.  

c) A közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetét 

- a bérintézkedések végrehajtásának elveit 

- a munkáltató belső szabályzatának tervezetét 

- a jutalmazás elveit 

- a kitüntetési javaslatokat 

- az intézményi költségvetés összeállításának elveit 

- az intézmény fejlesztésével, átszervezésével kapcsolatos terveket 

- az intézmény fenntartójának megváltozásával együtt járó munkáltatói intézkedéseket 

- egyéb, a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések 

tervezetét 

d) A korengedményes nyugdíjazásra és a megváltozott munkaképességű 

közalkalmazottak rehabilitációjára vonatkozó elképzeléseket. 

e) A közalkalmazottak képzésével összefüggő tervet 



 
 

175 
 

- előnyben részesülnek az intézménynél már több éve foglalkoztatott – továbbtanulni 

szándékozó – közalkalmazottak, akiknél az intézményi érdek és az egyéni érdek 

egybeesik 

- a lehetőségeket intézményi szinten arányosan kell elosztani 

f) A tanulmányi szerződések tervezetét 

g) a munkáltató munkarendjének kialakítását és az éves szabadságolási tervet.  

A véleményezési jogok érvényesítésének elmulasztása esetén a munkáltatói intézkedés 

érvénytelen, amelynek megállapítása végett a KT bírósághoz fordulhat. 

A KT véleménye nem köti a munkáltatót.  

IV. rész 

A KT joggyakorlásának, valamint a vitás kérdések egyeztetésének eljárási rendje 

 

1. A munkáltató joggyakorlata 

a.) A munkáltató köteles a KT-t tájékoztatni az együttdöntési, ill. véleményezési 

jogkörébe tartozó ügyekben legalább 15 nappal a tervezett intézkedés előtt. 

b.) A munkáltató vállalja, hogy a KT véleményezési jogkörébe tartozó kérdésekben – 

az eltérő és indokolt vélemények egyeztető megvitatása után – döntéseit írásban, 

indoklással közli a KT-al.  

c.)  A KT minden olyan kérdésben érdemi tájékoztatást kérhet, amely a 

közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő gazdasági és szociális kérdésekkel 

kapcsolatos. A munkáltató a tájékoztatást nem tagadhatja meg.  

d.) A munkáltató előzetes meghívás alapján tanácskozási joggal részt vehet a KT 

ülésein, és a KT által a közalkalmazottak részére szervezett tanácskozásain. 

 

2. A közalkalmazotti tanács joggyakorlata 

a.) A KT köteles a jogait az intézkedés-tervezetről való tudomásszerzést követően 15 

napon belül gyakorolni, álláspontjáról a munkáltatót tájékoztatni. 

Véleménykülönbség esetén a KT – a szükséges egyeztetés érdekében – a 

munkáltatóval köteles határidőn belül megbeszélést folytatni. 

A 15 napos határidőt az intézkedés-tervezetnek a KT elnökhöz való érkezésétől 

kell számítani.  
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b.) A KT köteles állásfoglalásainak kialakítása előtt – a jelzett határidőn belül – a 

közalkalmazottak érintett közösségének véleményéről tájékozódni, és azt 

képviselni. 

c.) Ha a KT álláspontját határidőn belül nem közli a munkáltatóval, úgy kell 

tekinteni, mintha az intézkedéssel egyetértene. 

d.) A KT hatáskörének gyakorlásával összefüggően betekinthet a munkáltató 

nyilvántartásaiba. A KT-t betekintés során birtokába jutott adatok, információk 

tekintetében az ezekkel kapcsolatosan előírt titoktartási és személyiségi jogi 

védelmi kötelezettség terheli. 

3. Az egyeztetési eljárás szabályozása 

A munkáltató és a KT közötti vitás kérdések rendezésére az egyeztetési eljárás szolgál. Az 

egyeztetést a KT kezdeményezheti a másik félhez írásban megküldött egyeztetési ajánlattal, 

amely tartalmazza: 

- az egyeztetni szándékozott téma megjelölését 

- az egyeztetés helyére, idejére vonatkozó javaslatot 

- a KT részéről az egyeztetéssel megbízott személy megjelölését. 

Az időpont megjelölése 15 /sürgős esetben 8/ napnál korábbi időpontban nem jelölhető meg, 

hogy a másik fél részére elegendő idő álljon rendelkezésre az egyeztetésre való 

felkészüléshez.  

A munkáltató az ajánlatra köteles 3 napon belül válaszolni az időpont és a hely elfogadásával 

/akadályoztatása esetén más időpont és hely felajánlásával/ és az egyeztetésen résztvevő 

képviselője megjelölésével. 

Az egyeztetés során meg kell kísérelni az egyezség létrehozását, a feleknek, ennek érdekében 

együtt kell működniük. 

Az egyeztetési eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 

4. A Közalkalmazotti Tanács tagjainak munkajogi védelme/Mt.273. § (2)- (3) és 238. §/ 

A közalkalmazotti tanács tagjának munkajogi védelmére a választott szakszervezeti 

tisztségviselőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az 

Mt. 238. §-a szerint a szakszervezeti szervet megillető jogosultságot a közalkalmazotti tanács 

gyakorolja.  

A munkajogi védelmet a közalkalmazotti képviselő tekintetében azzal az eltéréssel kell 

alkalmazni, hogy az Mt. 238. §-a szerint a szakszervezeti szervet megillető jogosultságot – ha a 
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közalkalmazotti képviselő nem szakszervezeti tisztségviselő – a munkavállalók közössége 

gyakorolja. 

Az egyetértésről a munkáltató tájékoztatását követő tizenöt napon belül a munkavállalók 

szavazással döntenek; a szavazás akkor érvényes, ha ezen a választásra jogosult munkavállalók 

több mint fele részt vett. A szavazásra egyebekben a megválasztásra vonatkozó szabályokat kell 

megfelelően alkalmazni azzal, hogy a szavazás elmaradását vagy érvénytelenségét az egyetértés 

megadásának kell tekinteni. 

A munkavállalók előzetes értesítéséről a munkáltatónak megfelelően gondoskodnia kell. 

(Mt. 256. §) 

 

V. rész 

Záró rendelkezések 

A KT tevékenységének támogatása 

A munkáltató széleskörűen támogatja a közalkalmazottak részvételi jogaihoz kapcsolódó 

tevékenységeket, elősegíti a KT működésének feltételeit, amelynek érdekében biztosítja: 

 - a szükséges közlönyöket, szakkönyveket, jogi segédleteket 

 - a felhívások, közlemények közzétételi feltételeit 

 - a rendszeres működéshez kapcsolódó ügyviteli feltételeket 

 - a szükséges helyiségeket. 

A szabályzat közalkalmazottakkal történő megismertetése 

A munkáltató gondoskodik arról, hogy a szabályzatot valamennyi közalkalmazott 

megismerhesse. Ennek érdekében a szabályzat másolati példányát az érdekeltek számára jól 

elérhető helyeken /pl. nevelői szobában/ elhelyezi.  

Minden, e szabályzatban nem tárgyalt kérdésekben a Kjt. és a MT rendelkezései az 

irányadóak. 

Nyíregyháza, 2020. február. 15. 

……………………………………….   …………………………………… 

                               Dr. Gavallér Andrea 

KT elnök         főigazgató 
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3. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI PEDAGÓGIAI 

SZAKSZOLGÁLAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2020. február 15.                                              Készítette: Dr. Gavallér Andrea 

                                                                                                                     Főigazgató
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1. Általános rendelkezések   

 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs 

kötelezettségeinek teljesítése érdekében megalkotta az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt. Szabályzatunk az Európai Unió és 

a Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról szóló rendeletében, más néven általános adatvédelmi rendeletben (General Data 

Protection Regulation, rövidítve: GDPR) foglaltak betartásával készült.   

 

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE   

I.1. Az Adatkezelő neve: Nyíregyházi Tankerületi Központ  

Címe: 4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/B. Telefon: 06-(42) 795-315 

 Fax: - E-mail: nyiregyhaza@kk.gov.hu  URL: www.kk.gov.hu/nyiregyhaza  

Képviselője: Gaszperné Román Margit Tankerületi Igazgató   

 

I.2. Az Intézmény neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat  

Címe: 4400 Nyíregyháza Vécsey köz 27. Telefon: 06-42/512-851 

Fax:- E-mail:szszbmpedszakszolg@gmail.com URL: 

https://szabolcsmegyeszakszolgalat.webnode.hu 

Képviselője: Dr. Gavallér Andrea főigazgató   

 

I.3. Adatvédelmi tisztviselő adatai  

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Veress Mária 

Adatvédelmi tisztviselő címe: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. 

Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: 36-42/795-218 

Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: maria.veress@kk.gov.hu 

 

1.1  Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja   

 

Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat 

határozza meg, amely iratkezelési szabályzatunk részét képezi. Adatkezelési szabályzatunk az 

alábbi jogszabályok alapján készült:  

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény  

 a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

 15/2013 EMMI rendelet  

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)  

 

 

Adatkezelési szabályzatunk legfontosabb céljai az alábbiak:   

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény végrehajtásának biztosítása 

mailto:nyiregyhaza@kk.gov.hu
http://www.kk.gov.hu/nyiregyhaza
mailto:szszbmpedszakszolg@gmail.com
https://szabolcsmegyeszakszolgalat.webnode.hu/
mailto:maria.veress@kk.gov.hu
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 az Európai Unió és az Európa Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló uniós rendeletében meghatározott 

előírásoknak történő megfelelés 

 az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése,  

 azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az intézménnyel 

jogviszonyban állókkal, amelyeket a szakszolgálat gyermekeiről, munkavállalóiról az 

intézmény nyilvántart, 

 az adattovábbításra meghatalmazott munkavállalók körének rögzítése,  

 az adatok továbbítási szabályainak rögzítése,  

 a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása,  

 az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének közlése  

 a szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések meghatározása.   

Összefoglalva szabályzatunk célja az adatkezelésben érintettet személyek – egyértelmű és 

részletes – tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az 

adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult 

személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.     

 

 1.2 Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése   

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat működésére vonatkozó 

adatkezelési szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület 2020. 

január 20.-ai dátummal elfogadta. Az elfogadást megelőzően a jogszabályban 

meghatározottak szerint véleményezési jogát gyakorolta a közalkalmazotti tanács, amelyet a 

zárófejezetben aláírásukkal igazolnak. Jelen adatkezelési szabályzatot a Nyíregyházi 

Tankerületi Központ hagyta jóvá az intézmény iratkezelési szabályzatának részeként. 

Adatkezelési szabályzatunkat a gyermekek, szüleik megtekinthetik a szakszolgálat megyei 

honlapján,(szabolcsmegyeszakszolgalat.webnode.hu) valamint a tagintézményekben 

kifüggesztve.  

 

1.3 Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya   

 

a) Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény főigazgatójára, tagintézmény vezetőire, 

pedagógusaira, valamennyi munkavállalójára nézve kötelező érvényű.  

b) Módosított adatkezelési szabályzatunk a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép 

hatályba, és határozatlan időre szól.  

c) Adatkezelési szabályzatunkat szakszolgálati ellátás esetén a nagykorú tanuló – a kiskorú 

gyermek szülője – köteles tudomásul venni, az intézmény adatkezelési tevékenységéről a 

nagykorú tanulót és a szülőt írásban tájékoztatni kell. Az adatkezelés időtartama a 

szakszolgálati ellátásra való jelentkezéstől kezdődően legfeljebb az ellátás megszűnését 

követő ötödik év december 31-ig terjed. Kivételt képez ez alól a szakvélemény, szakértői 

vélemény, a forgalmi és nyilvántartó napló, amelyekre vonatkozóan az irattári őrzési idő az 
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irányadó. Az irattári őrzési idő leteltével az adatkezelést meg kell szüntetni. (15/2013 EMMI 

rendelet (II.26.) 8. melléklet) 

d) Adatkezelési szabályzatunkat a munkaviszonyt létesítő, a munkaviszonyban álló 

munkavállaló köteles tudomásul venni, erről a Munka törvénykönyve 46.§ (1) szakasza 

szerint készült írásos tájékoztatóban a munkáltatónak tájékoztatni kell. A munkavállalók 

adatainak kezelése a jogviszony kezdetétől a jogviszony megszűnését követő ötödik év 

december 31. napjáig terjedhet. Kivételt képeznek ez alól a jogszabályok által kötelezően 

megőrzendő dokumentumok. Az irattári őrzési idő leteltével az adatkezelést meg kell 

szüntetni. A munkaviszonnyal kapcsolatos adatok – a jogszabályi előírások szerint – nem 

selejtezhetők.   

 

2.  Az intézményben nyilvántartott adatok köre   

 

A Közoktatás Információs Rendszerében, valamint az intézményben nyilvántartott adatok 

körét a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41-44.§-ai rögzítik. Ezeket az 

adatokat kötelezően nyilván kell tartani az alábbiak szerint.     

2.1 A munkavállalók adatainak kezelése   

 

2.1.1 A Közoktatás Információs Rendszerében az adatkezelő a köznevelési törvény 44.§ (3) c-

f) szakaszai, valamint a 44. § (7) bekezdésének elrendelése alapján kezeli a jogszabály által 

meghatározott alábbi munkavállalói adatokat:   

a) nevét, anyja nevét, nemét, állampolgárságát,  

b) születési helyét és idejét,  

c) oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát,  

d) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, a 

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

szakvizsga, PhD vagy más tudományos fokozat megszerzésének idejét,  

e) munkaköre megnevezését,  

f) munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját,  

g) munkavégzésének helyét,  

h) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,  

i) vezetői beosztását,  

j) besorolását,  

k) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,  

l) munkaidejének mértékét,  

m) tartós távollétének időtartamát,  

n) lakcímét,  

o) elektronikus levelezési címét,  

p) előmenetelével, pedagógiai-szakmai ellenőrzésével, pedagógus-továbbképzési 

kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos adatok közül pa) a szakmai gyakorlat idejét, pb) 

esetleges akadémiai tagságát, pc) munkaidő-kedvezményének tényét, pd) minősítő 

vizsgájának kinevezési okmányban, munkaszerződésben rögzített határidejét, pe) minősítő 
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vizsgájának, minősítő eljárásra történő jelentkezésének időpontját, a minősítő vizsga és a 

minősítési eljárás időpontját és eredményét, pf) az alkalmazottat érintő pedagógiai-szakmai 

ellenőrzés időpontját, megállapításait. 

 

2.1.2 Az intézmény kezeli a munkavállalással és alkalmassággal kapcsolatos adatokat   

 

A köznevelési törvény 41.§ (2), valamint 44.§ (2) bekezdései és a Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló törvény 5. sz. mellékletében foglalt közalkalmazotti alapnyilvántartásra 

vonatkozó rendelkezések alapján a munkavállalók alábbi adatait kezeljük az intézményben:  

a) neve, leánykori neve,   

b) születési ideje és helye, anyja neve  

c) oktatási azonosító száma, pedagógus igazolványának száma  

d) családi állapota, gyermekei születési ideje, egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete  

e) állampolgárság;  

f) TAJ száma, adóazonosító jele  

g) a munkavállaló bankszámlájának száma  

h) családi állapota, gyermekeinek születési ideje  

i) állandó lakcíme és tartózkodási helye, telefonszáma; e-mail címe  

j) munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen - iskolai 

végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása, - munkában töltött idő, 

munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok, korábbi munkahelyek 

megnevezése, a megszűnés módja és időpontja, - a pedagógus továbbképzésben való 

részvétellel, a várakozási idő csökkentésével kapcsolatos adatok, idegennyelv-ismerete, - a 

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

minősítésének időpontja és tartalma, - a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági 

bizonyítvány száma, kelte, - a munkavállaló egészségügyi alkalmassága. – Az alkalmazott 

által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek, - munkakör, munkakörbe nem 

tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi 

büntetés, kártérítésre kötelezés. - A munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, 

továbbá az azokat terhelő tartozás és annak jogosultja, - szabadság, kiadott szabadság, - a 

munkavállaló részére történő kifizetések és azok jogcímei, - a munkavállaló részére adott 

juttatások és azok jogcímei, - a munkavállaló munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok 

jogcímei, - a többi adat az érintett hozzájárulásával.   

Jogszabályi felhatalmazás nélkül kezeli az intézmény a pedagógusok és más munkavállalók 

fényképét az intézmény honlapján és kiadványaiban, pályázati dokumentációkban való 

felhasználás érdekében. Amennyiben az intézmény valamely munkavállalója ehhez nem 

kíván hozzájárulni, azt szóban vagy írásban jelezni köteles az intézmény vezetője számára.     

  

2.2 A kliensek nyilvántartott és kezelt adatai   

 

2.2.1, A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 44/A. § (4) bekezdésében foglaltak 

alapján az intézmény szolgáltatásait igénybevevő kliensek (gyermek/tanuló, szülők) adatait az 
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intézmény szakemberei kötelesek az Integrált Nyomon követő Rendszerben rögzíteni (INYR) 

az SZMSZ INYR szabályzata alapján. 

Rögzítendő adatok:  

A tanuló: a) nevét,  

b) nemét,  

c) születési helyét és idejét,  

d) társadalombiztosítási azonosító jelét,  

e) oktatási azonosító számát,  

f) szülő/gondviselő nevét,  

g) lakóhelyét, tartózkodási helyét,  

h) nemzeti hovatartozását,  

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

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

szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét,  

k) jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét,  

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

m) nevelésének, oktatásának helyét,  

n) évfolyamát.   

 

2.2.2 Az intézmény kezeli a gyermekekkel kapcsolatos alábbi adatokat   

 

Az intézmény a köznevelési törvény 41. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a 

gyermekek alábbi adatait tartja nyilván:  

a) a kliens 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,  

b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, c) a 

gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok,  

d) a gyermek tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok da) kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok, db) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

dc) a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma, 

e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok: ea) a magántanulói jogállással kapcsolatos 

adatok, eb) a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, 

vizsgaadatok, ec) évfolyamismétlésre vonatkozó adatok, ed) a tanulói jogviszony 

megszűnésének időpontja és oka,  

2.3 A szakszolgálati eseményeken készült fényképek kezelése   

 

Az intézményben szervezett eseményekről szóló tájékoztatás érdekében az intézmény 

honlapján és kiadványaiban az eseményekről fényképeket tesz közzé, amelyeken szülői 

beleegyező nyilatkozat aláírásával gyermekek szerepelhetnek. Amennyiben a gyermek vagy 

annak gondviselője úgy nyilatkozik, hogy nem kíván szerepelni a szakszolgálat által készített 
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fényképeken, azt a gondviselő és a gyermek aláírásával ellátott nyilatkozatban kell jelezni az 

intézmény vezetője számára.    

  

2.4 A gyermekek személyes vagy különleges adatainak célhoz kötött kezelése   

 

A gyermekek, szülők személyes vagy a gyermekek különleges adatai közül a szakszolgálati 

munkaszervezés és a gyermekek érdekében a kötelezően nyilvántartandó adatok mellett 

célhoz kötötten kezeljük továbbá az alábbi adatokat:  

 a gyermekek és a szülők e-mail címe a hatékony kapcsolattartás érdekében. 

 

A szülőket tájékoztatjuk, hogy amennyiben az itt felsorolt adatok célhoz kötött kezeléséhez 

hozzájárulását adja, ezt aláírásával kell megerősítenie. A tájékoztatásnak ki kell terjednie arra, 

hogy a gyermek vagy gondviselője kérheti az e fejezetben felsorolt személyes vagy 

különleges adatok kezelésének mellőzését. Ebben az esetben az e fejezetben ismertetett 

adatok kezelését a szóban forgó tanuló vonatkozásában 8 napon belül meg kell szüntetni. 

Tájékoztatni kell a tanulókat és a szülőket továbbá, hogy az intézmény honlapján az 

„Adatkezelés” menüben megtalálható az intézmény adatkezelési szabályzata.  

 

3. Az adatok továbbításának rendje   

 

3.1 A pedagógusok adatainak továbbítása   

 

Az intézmény munkavállalóinak a 2.1 fejezet szerint nyilvántartott adatai továbbíthatók a 

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

önkormányzatnak, a közneveléssel összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási 

szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a 

nemzetbiztonsági szolgálatnak.   

 

3.2 A gyermekek adatainak továbbítása   

 

Az intézmény csak azokat az adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rendel el. Az 

elrendelést a Köznevelési törvény (a továbbiakban: Nkt.) 44. § (6)–(6b) és (9) bekezdései 

valamint a 15/2013 EMMI rendelet 4.-30. §-ai rögzítik.  

 

Ennek legfontosabb és leggyakoribb eseteit közöljük az alábbiakban:   

A gyermekek adatai az Nkt. 41. § (5)-(8) bekezdésben meghatározottak szerint – a személyes 

adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával – továbbíthatók:   

a) fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, a közneveléssel összefüggő igazgatási 

tevékenységet végző államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi 

adat,  
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b) tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre, a beilleszkedési zavarra, sajátos nevelési 

igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási 

intézmények között.  

c) EMMI 15/2013 5. § (2) A korai fejlesztést és gondozást végző szakember gyermekenként 

egyéni fejlesztési naplót vezet, és a gyermek fejlődését a fejlesztési év végén értékeli. Az 

értékelési lap egy példányát át kell adni a szülőnek, egy példányát a megyei szakértői 

bizottságnak, egy példány a korai fejlesztés és gondozás feladatait ellátó intézménynél marad. 

d) EMMI 11. § (2) Ha a járási szakértői bizottság megítélése szerint a gyermeknél a sajátos 

nevelési igény valószínűsíthető, saját vizsgálatának dokumentációját és annak eredményeit, a 

vizsgálat alapján tett megállapításait, valamint a rendelkezésükre álló egyéb iratokat megküldi 

a megyei szakértői bizottság részére. 

A fent megnevezett szervezetek felé az adatok továbbítása történhet: személyesen, postai 

úton, vagy elektronikus formában. 

A továbbított adatok (mit, kinek, milyen célból, mikor?) rögzítésre kerülnek az intézmény 

iktatókönyvébe, vagy elektronikus iktató programjába. 

4.  Az adatkezeléssel foglalkozó munkavállalók körének és feladatainak meghatározása   

 

Az intézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat karbantartásáért az 

intézmény főigazgatója, tagintézmény vezetői a felelős. Jogkörének gyakorlására az ügyek 

alább szabályozott körében helyetteseit, az egyes pozíciókat betöltő szakalkalmazottakat, a 

szakszolgálati titkárt, illetve pedagógiai asszisztenst hatalmazza meg.    

A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézmény 

vezetője személyesen vagy – utasítási jogkörét alkalmazva – saját felelősségével látja el.   

A vezető személyes feladatai:  

 a 2.1 és 2.2 fejezetekben meghatározott adatok kezelésének rendszeres ellenőrzése,  

 a 2.1 és 2.2 fejezetekben meghatározott adattovábbítás rendszeres ellenőrzése.  

 

Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat látnak el az 

alábbi munkavállalók a beosztás után részletezett tevékenységi körben.   

Tagintézmény-vezető helyettesek:  

 a munkaköri leírásukban meghatározott felosztás szerint felelősek a 2.2.2 fejezetben 

meghatározott adatok kezeléséért,  

 a 2.2.2 fejezetben szereplő adattovábbításért.   

Szakszolgálati-titkár:  

 gyermekek adatainak kezelése a 2.2 fejezetben meghatározottak szerint,  

 a pedagógusok és más munkavállalók adatainak kezelése a 2.1. fejezetben 

meghatározottak szerint  

 a gyermekek ellátási kérelmére vonatkozó adatainak kezelése a 2.2.2 fejezete szerint,  

 adatok továbbítása a 2.2.2 fejezetben meghatározott esetben. 
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5. Az adatkezelés technikai lebonyolítása   

5.1 Az adatkezelés általános módszerei   

Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet:  

 nyilvántartó naplók, forgalmi naplók, munkanaplók, egyéni nyilvántartási lapok,  

 INYR,  

 egyéni nyilvántartó tasak 

 külső adathordozók 

 szakszolgálat weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép.   

 elektronikus felületen és papír alapon tárolt munkavállalói adatok (KIR személyi 

nyilvántartó rendszer) 

 

5.2 Az munkavállalók személyi iratainak vezetése   

5.2.1 Személyi iratok  

Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával 

keletkezett – adathordozó, amely a munkaviszony létesítésekor, fennállása alatt, 

megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a munkavállaló személyével 

összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.   

A személyi iratok köre az alábbi:  

 a munkavállaló személyi anyaga,  

 a munkavállaló tájékoztatásáról szóló irat, 

 a munkavállalói jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (pl. illetményszámfejtéssel 

kapcsolatos iratok),  

 a pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos iratok és adatok,  

 a munkavállaló bankszámlájának száma,  

 szabadság nyilvántartás, 

 a munkavállaló saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó 

iratok.   

5.2.2 A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak:  

 az intézmény főigazgatója, helyettesei, tagintézmény vezetői és helyettesei,  

 a szakszolgálati-titkár, mint az adatkezelés végrehajtója,  

 vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (adóellenőr, revizor, stb.),  

 saját kérésére az érintett munkavállaló.   

 

5.2.3 A személyi iratok védelme   

A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek:  

 az intézmény főigazgatója, helyettesei, tagintézmény vezetői, helyettesei   

 az adatok kezelését végző szakszolgálati-titkár.   
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A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 

véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb 

informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása 

érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket 

(ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie.   

 

5.2.4 A személyi anyag vezetése és tárolása    

A munkaviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a munkavállaló személyi 

anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli.  

A személyi anyagban az 5.2.1 fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható. A 

személyi anyagot tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e 

célra személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni.   

 

A munkavállaló az adataiban bekövetkező változásokról nyolc napon belül köteles 

tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok 

átvezetéséről. A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az intézmény 

vezetője a felelős. Utasításai és az munkavállalók munkaköri leírása alapján az anyag 

karbantartását a szakszolgálati-titkár végzik. 

 

5.3 A gyermekek személyi adatainak vezetése   

5.3.1 A gyermekek személyi adatainak védelme 

A gyermekek személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek  

 a tagintézmény vezetője  

 a tagintézmény-vezető helyettese  

 a szakszolgálati-titkár.   

 

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 

sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján 

történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és 

az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az 

elküldés után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie.   

 

5.3.2 A gyermekek személyi adatainak vezetése és tárolása    

A szakszolgálati rendszerrel való kapcsolat létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a 

gyermekek személyi adatainak jogszabályok és jelen szabályzat szerinti kezeléséről. A 

gyermekek személyi adatai között a 2.2 fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem 

tárolható. Kivételt képeznek azok a személyes vagy különleges adatok, amelyeknek a tanuló 

vagy az intézmény érdekében történő intézményi kezeléséhez a szülő írásban hozzájárult.  



 
 

188 
 

5.4 A szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések 

Az intézmény minden munkavállalójának kötelessége az adatkezelés jogszabályokban és e 

szabályzatban meghatározott rendjének betartása. Az adatkezelők, illetve a 

szakalkalmazottak, vezetői feladatkört ellátó munkavállalói felelősek a tudomásukra jutott 

adatok védelméért. A gyermekek és munkavállalók személyi adatait kizárólag az e 

szabályzatban meghatározott személyek az itt meghatározott módon továbbíthatják 

 

5.5 Az adatnyilvántartásban érintett munkavállalók, gyermekek és szülők jogai és 

érvényesítésük rendje   

5.5.1 Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatainak módosítására   

Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az 

adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az 

adatkezelést elrendelő jogszabályt is.   

A munkavállaló, a gyermek vagy gondviselője tájékoztatást kérhet személyes adatainak 

kezeléséről, valamint kérheti személyi adatainak helyesbítését illetve kijavítását, amelyet az 

adatkezelő köteles teljesíteni. A munkavállaló, a gyermek illetve gondviselője jogosult 

megismerni, hogy az adatkezelés során adatait kinek, milyen céljából és milyen terjedelemben 

továbbították.    

A munkavállaló a közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok 

helyesbítését vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata vagy 

döntésének az illetékes szervek által történt megváltoztatása alapján kérheti.   

Az érintett munkavállaló, gyermek illetve gondviselője vagy az intézménnyel jogviszonyban 

nem álló személy számára, akinek adatait kezeli az intézmény, kérésére az adatvédelmi 

tisztviselő tájékoztatást ad az intézmény által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó 

által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 

adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá 

arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az intézmény 

igazgatója a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető formában 

köteles megadni a tájékoztatást. 

 

5.5.2 Az érintett személyek tiltakozási joga  

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha  

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő 

jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény 

rendelte el;  

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-

kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;  

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.   

Az intézmény igazgatója - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 8 nap alatt 
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megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a 

tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és 

adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az 

annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett 

személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog 

érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az 

ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – az adatkezelési törvény szerint bírósághoz 

fordulhat. 

 

5.5.3 Tájékoztatás az intézményi adatkezelés szabályairól  

Az intézmény honlapjának „Adatkezelés” menüpontjában megtekinthető az intézményi 

adatkezelés szabályairól szóló tájékoztató anyagok. Itt olvasható jelen adatkezelési szabályzat 

is.  

 

Az Adatkezelés menüben az intézmény megjelenteti az alábbi adatkezelési tájékoztatókat:  

 INYR adatainak kezelési szabályai  

 adatok kezelési szabályai  

 

A fenti dokumentumok mindegyikében közöljük az intézmény adatvédelmi tisztviselőjének 

nevét és elérhetőségeit.    

5.5.4 A bírósági jogérvényesítés lehetősége   

 

Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett 

munkavállaló, gyermek vagy annak gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A 

bíróság az ügyben soron kívül jár el.    

  

6. Záró rendelkezések 

 

Az adatkezelési szabályzatot az alkalmazotti/szakalkalmazotti közösség módosíthatja a 

jogszabályokban meghatározott és e szabályzatban jelzett közösségek véleményének 

beszerzésével és a fenntartóval való egyeztetést követően.    

 

Nyíregyháza, 2020. február 15. 

 

………………………….       

Dr. Gavallér Andrea                

 főigazgató      
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4.sz melléklet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ügyviteli és Iratkezelési Szabályzat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2020. február 15.                                              Készítette: Dr. Gavallér Andrea 

                                                                                                                     Főigazgató 
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I. Általános rendelkezések 

A közfeladatokat ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. 

(XII.29.) Kormányrendelet határozza meg az intézmény ügyvitellel és iratkezeléssel 

kapcsolatos szabályait. 

 

Az Intézmény iratkezelési szabályzata 

- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 

1995. évi LXVI törvény 10.§ (1) bekezdése, 

- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 

335/2005. (XII.29.) Kormányrendelet, 

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

és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendelet. 

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

működéséről meghatározott rendelkezései, 

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól alapján készült. 

 

II. Az iratkezelési szabályzat hatálya 

Az iratkezelési szabályzat hatálya kiterjed az intézményben (székhelyintézmény, 

tagintézmények, telephelyek) keletkezett, az oda érkező, az onnan továbbított valamennyi 

papír alapú és elektronikus iratra, kezelésének körülményeire, követelményeire. 

 

III. Az iratkezelés szabályozása 

3.1.  Az Ltv. 9. § (4) bekezdésében meghatározott iratkezelési szabályzatot évente felül kell 

vizsgálni és szükség esetén módosítani kell. 

3.2. Az irattári terv az iratkezelési szabályzat kötelező mellékletét képezi, melyet évente felül 

kell vizsgálni, és az irattári tervet alkalmazó szerv (szervek) feladat- és hatáskörében 

bekövetkezett változás vagy az őrzési idő megváltozása esetén módosítani kell. 

3.3. Az iratkezelési szabályzat az iratok kezelésének biztonságos módját, rendszerezését, 

nyilvántartását, segédletekkel ellátását, irattározását, selejtezését és levéltárba adását 

szabályozza. 
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3.4. Az intézmény vezetője az intézmény 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 személyt. 

 

IV. Az iratkezelés belső felügyelete  

4.1. 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.  

4.2. Az intézmény iratkezelését úgy kell megszervezni, hogy az oda érkezett, ott keletkező, 

illetve onnan továbbított irat:  

a) azonosítható; fellelési helye, útja követhető, ellenőrizhető és visszakereshető 

legyen;  

b) tartalma csak az arra jogosult számára legyen megismerhető;  

c) kezeléséért fennálló személyi felelősség egyértelműen megállapítható legyen;  

d) szakszerű kezeléséhez, nyilvántartásához, kézbesítéséhez, védelméhez megfelelő 

feltételek biztosítva legyenek;  

e) a beérkezett iratok megváltoztathatatlansága biztosítva legyen;  

f) a rendszeres selejtezés elvégzésével az irattári iratanyag felesleges 

felhalmozódása megelőzhető, a maradandó értékű iratok megőrzése biztosított 

legyen;  

g) az ügyintézéshez, a döntések előkészítéséhez, a szervezet rendeltetésszerű 

működéséhez megfelelő támogatást biztosítson. 

4.3. Az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető, az egyes tagintézmények igazgatója 

gondoskodik: 

a) az iratkezelési szabályzat végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, intézkedik a 

szabálytalanságok megszüntetéséről, szükség esetén kezdeményezi a szabályzat 

módosítását;  

b) az iratkezelést végző, vagy azért felelős személyek szakmai képzéséről és 

továbbképzéséről;  
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c) az iratkezelési segédeszközök (iktatókönyv, kézbesítőkönyv, iratminták és 

formanyomtatványok, számítástechnikai programok, adathordozók stb.) 

biztosításáról;  

d) 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; 

e)  a hivatalos elektronikus postafiókok szabályozott működéséről; 

f) egyéb jogszabályokban meghatározott iratkezelést érintő feladatokról.  

4.4. 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. 

4.5. Az iratokat és az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, valamint a 

megsemmisülés és sérülés ellen. Az intézmény vezetője köteles az üzemeltetés és az 

adatbiztonság olyan szabályozására, amely alapján a feladatok, hatáskörök pontosan 

meghatározásra kerülnek és végrehajthatók. 

V. Az iratok kezelésének általános követelményei  

5.1. Az iratok rendszerezése  

5.1.1 Az azonos ügyre - egy adott tárgyra - vonatkozó iratokat egy irategységként, ügyiratként 

kell kezelni. A több fázisban intézett ügyek egyes fázisaiban keletkezett iratok ügyiraton 

belüli irategységnek, ügyiratdarabnak (ügydarabnak) minősülnek. 

5.1.2. Az ügyiratokat, valamint az intézmény irattári anyagába tartozó egyéb más iratokat - 

még irattárba helyezésük előtt - az irattári tervben meghatározott irattári tételekbe, a tárgyi 

alapon, indokolt esetben iratfajta alapján kialakított irattári egységekbe kell besorolni. 

5.2. Az iratok nyilvántartása és az iratforgalom dokumentálása  

5.2.1. Az iratot a 8.1. pontban felsorolt adatok rögzítésével, az e célra rendszeresített 

iktatókönyvben, iktatószámmal ellátva kell nyilvántartani (amennyiben az intézményben 

rendelkezésre áll elektronikus iktató program, akkor a programban kell iktatni és papír alapon 

irattárba elhelyezni).  

5.2.2. Az iktatást olyan módon kell végezni, hogy azt az ügyintézés hiteles dokumentumaként 

lehessen használni. 
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5.2.3. Az iratforgalom keretében az átadást-átvételt minden esetben úgy kell végezni, hogy 

egyértelműen bizonyítható legyen, ki, mikor, kinek továbbította vagy adta át az iratot.  

5.2.4. Az iratok iktatásával és az iratforgalom dokumentálásával biztosítani kell, hogy az 

ügyintézés folyamata, és az iratok szervezeten belüli útja pontosan követhető és ellenőrizhető, 

az iratok holléte pedig naprakészen megállapítható legyen.  

 

VI. Az iratkezelés folyamata  

6. A küldemények átvétele  

6.1. A küldemény átvételére jogosult:  

a) a címzett vagy az általa megbízott személy;  

b) az intézmény vezetője, helyettesei vagy az általa megbízott személy, azaz az 

szakszolgálati titkár, ügyviteli dolgozó, gyógypedagógiai asszisztens;  

c) az iratkezelést felügyelő vezető vagy az általa megbízott személy;  

d) a postai meghatalmazással rendelkező személy.  

6.2. A küldeményt átvevő köteles ellenőrizni:  

a) a címzés alapján a küldemény átvételére való jogosultságát;  

b) a kézbesítő okmányon és a küldeményen lévő azonosítási jel megegyezőségét;  

c) az iratot tartalmazó zárt boríték, vagy zárt csomagolás sértetlenségét.  

6.2.1. Az átvevő köteles gondoskodni az egyéb jogszabályban vagy a szerv belső 

szabályzatában előírt biztonsági követelmények szerinti feladatok elvégzéséről.  

6.3.1. a.) Az átvevő a papíralapú iratok esetében a kézbesítőokmányon olvasható aláírásával 

és az átvétel dátumának feltüntetésével az átvételt elismeri. Az „azonnal” és „sürgős” jelzésű 

küldemények átvételi idejét óra, perc pontossággal kell megjelölni, amit a kézbesítőokmányon 

kívül az átvett küldeményen is rögzíteni kell.  

6.3.1. b.) Elektronikus úton érkezett küldemények 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. 

6.3.2. Amennyiben iktatásra nem jogosult személy veszi át az iratot, úgy azt köteles 

haladéktalanul, de legkésőbb az érkezést követő első munkanap kezdetén a címzettnek vagy 

az illetékes iktatóegységnek iktatásra átadni. 

6.4. Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét papíralapú iratok esetében az átvételi 

okmányon jelölni kell, és soron kívül ellenőrizni kell a küldemény tartalmának meglétét. A 
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hiányzó iratokról vagy mellékletekről a küldő szervet, személyt értesíteni kell. Sérült 

elektronikus küldemény esetében 7.4 bekezdés rendelkezései szerint kell eljárni. 

6.4.1. Az elektronikus úton megküldött küldemény átvételét meg kell tagadni, ha az 

biztonsági kockázatot jelent a fogadó szerv informatikai rendszerére. A címzett a feldolgozás 

elmaradásának tényéről és annak okáról értesíti a küldőt. 

6.5. A gyors elintézést igénylő („azonnal”, „sürgős” jelzésű) küldeményt azonnal továbbítani 

kell a címzetthez, illetőleg azt a szignálásra jogosultnak soron kívül be kell mutatni.  

6.6. Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt azonnal továbbítani kell a 

címzetthez, vagy ha ez nem lehetséges, vissza kell küldeni a feladónak. Amennyiben a feladó 

nem állapítható meg, a küldeményt - a 6.5.1 pontban jelzett kivétellel - irattárazni és az irattári 

tervben meghatározott idő után selejtezni kell. (Elektronikus küldemény esetén a 6.4.1 

pontban foglaltak szerint kell eljárni.) 

 

VII. A küldemény felbontása és érkeztetése 

7. Az intézményhez érkezett küldeményt - a minősített iratok kivételével: 

a) a címzett, vagy  

b) a központi iratkezelést felügyelő vezető által írásban felhatalmazott személy, 

vagy  

c) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szervezeti egység 

dolgozója bonthatja fel.  

 

7.1. Felbontás nélkül dokumentáltan a címzettnek kell továbbítani azokat a küldeményeket,  

a) amelyek „s. k.” felbontásra szólnak,  

b) amelyeknél ezt az arra jogosult személy elrendelte, valamint  

c) amelyek névre szólóak és megállapíthatóan magánjellegűek.  

 

A küldemények címzettje köteles gondoskodni az általa átvett hivatalos küldemény 

iratkezelési szabályzat szerinti kezeléséről.  

7.2. A küldemények téves felbontásakor a felbontó az átvétel és a felbontás tényét a dátum 

megjelölésével, dokumentáltan köteles rögzíteni, majd gondoskodnia kell a küldemény 

címzetthez való eljuttatásáról.  

7.3. A küldemény felbontásakor ellenőrizni kell a jelzett mellékletek meglétét és 

olvashatóságát. Az esetlegesen felmerülő problémák tényét rögzíteni kell, és erről tájékoztatni 

kell a küldőt is.  
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7.4. Az elektronikusan érkezett küldeményt megnyithatóság (olvashatóság) szempontjából 

ellenőrizni kell. 

a.) Ha a benyújtott elektronikus irat (vagy annak egyes elemei) a formátumot kezelő 

programokkal nem nyitható meg, úgy az intézmény a küldőt az érkezéstől számított legkésőbb 

három munkanapon belül elektronikus úton értesíti a küldemény értelmezhetetlenségéről és az 

általa használt és elvárt formátumokról, valamint a hiánypótlásról. A sérült vagy nem 

megnyitható elektronikus úton érkező iratokat nem kell iktatni.  

7.5. Ha felbontás alkalmával kiderül, hogy a küldemény pénzt vagy egyéb értéket tartalmaz, a 

felbontó az összeget, illetőleg a küldemény értékét köteles az iratokon vagy feljegyzés 

formájában az irathoz csatoltan feltüntetni, és a pénzt, illetékbélyeget és egyéb értéket - 

elismervény ellenében - a pénzkezeléssel megbízott dolgozónak átadni. Az elismervényt az 

irathoz kell csatolni. 

7.6. Amennyiben az irat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik vagy 

fűződhet, gondoskodni kell, hogy annak időpontja megállapítható legyen. Papír alapú 

küldemény esetében, amennyiben csak a borítékról állapítható meg az ügy szempontjából 

valamely fontos adat vagy tény, amely jogkövetkezménnyel bírhat, a borítékot a 

küldeményhez kell csatolni. Amennyiben a beküldő nevét vagy pontos címét az iratból nem 

lehet megállapítani, az ezek igazolására szolgáló dokumentumokat az irathoz kell csatolni.  

7.7. (1) Minden beérkezett küldeményt a beérkezés időpontjában - meghatározott esetben az 

érkezést követő első munkanap kezdetén - érkeztetni kell.  

(2) Az érkeztetési nyilvántartás tartalmazza az alábbi adatokat: 

a) a küldő neve, 

b) a beérkezés időpontja, 

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

d) az intézmény által képzett, folyamatos sorszámot és az évszámot tartalmazó érkeztetési 

azonosítót. 

(3) Papír alapú vagy elektronikus adathordozón érkező küldemény esetén az érkeztetés 

dátumát és az érkeztetési azonosítót a küldeményen vagy az elektronikus adathordozó kísérő 

lapján fel kell tüntetni.  

(4) Az (1) bekezdéstől eltérően, azokat a küldeményeket, amelyeket az intézmény 

elektronikus levélcímére küldtek, akkor kell érkeztetni, ha a küldemény tartalmából 

egyértelműen megállapítható, hogy az az intézmény hatáskörébe tartozó eljárás 

kezdeményezésére irányul. 
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(5) Nem kell érkeztetni az intézmény más szervezeti egységétől érkező elektronikus, illetve 

papíralapú iratokat, mivel az az intézmény belső levelezési körébe tartozik. Az iktatószámmal 

ellátott az intézmény más szervezeti egységétől érkező elektronikus, illetve papíralapú iratok 

iktatása a X. pont alkalmazása alapján történik.  

7.8. Az elektronikus iratot elektronikus adathordozón átvenni vagy elküldeni csak papíralapú 

kísérőlappal lehet. Az adathordozót és a kísérőlapot, mint iratot és mellékelt iratot kell 

kezelni. A kísérőlapon a címzés adatai mellett fel kell tüntetni a számítógépes adathordozón 

lévő irat(ok) tárgyát, a fájlnevét, fájltípusát, rendelkezik-e elektronikus aláírással és az 

adathordozó paramétereit. Átvételkor ellenőrizni kell a kísérőlapon feltüntetett azonosítók 

valóságtartalmát. 

7.9. Az irat munkahelyről történő kiviteléről, munkahelyen kívüli tanulmányozásáról, 

feldolgozásáról, tárolásáról belső szabályzatban kell rendelkezni.  

7.10. A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást tartalmazó, illetve a közérdekű 

adatok megismerésére irányuló kérelmek kezeléséről belső szabályzatban kell rendelkezni. 

 

VIII. Az iktatókönyv 

8. Az iktatás céljára évente megnyitott, hitelesített iktatókönyvet kell használni. Az iktatást 

minden évben 1-es sorszámmal kell kezdeni. 

8.1. Az iktatókönyvnek kötelezően kell tartalmaznia az alábbi adatokat: 

a) iktatószám, 

b) iktatás időpontja, 

c) beérkezés időpontja, módja, érkeztetési azonosítója, 

d) adathordozó típusa (papír alapú, elektronikus), adathordozó fajtája, 

e) küldés időpontja, módja, 

f) küldő adatai (név, cím), 

g) címzett adatai (név, cím), 

h) hivatkozási szám (érkezett irat iktatószáma), 

i) mellékletek száma, típusa (papír alapú, elektronikus), 

j) ügyintéző neve és a szervezeti egység megnevezése, 

k) irat tárgya, 

l) elő- és utóiratok iktatószáma, 

m) kezelési feljegyzések, 

n) ügyintézés határideje, módja és elintézés időpontja, 

o) irattári tételszám, 

p) irattárba helyezés időpontja. 
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8.2. (1) Az ügyirat tárgyát – illetőleg annak megállapítására alkalmas rövidített változatot – az 

iktatókönyv „tárgy” rovatába be kell írni. A tárgyat csak egyszer, az ügyirathoz tartozó első 

irat nyilvántartásba vétele alkalmával kell beírni, kivéve, ha az – irat tartalmát nem érintően – 

lényegesen megváltozott, ebben az esetben az új tárgyat úgy kell bevezetni, hogy az eredi 

tárgy is felismerhető maradjon. 

(2) Az ügyirat tárgya, illetőleg az ügyfél neve és azonosító adatai alapján név- és tárgymutató 

könyvet kell vezetni, illetőleg az elektronikus iktatókönyvben biztosítani kell az e szempontok 

szerinti visszakeresés lehetőségét (név- és tárgymutatózás). 

8.3. (1) Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján, az utolsó irat iktatása után le kell zárni.  

(2) Papír alapú iktatókönyv zárása esetén az iktatásra felhasznált utolsó számot követő 

aláhúzással kell a zárást elvégezni, majd azt a keltezést követően aláírással, továbbá a 

körbélyegző-lenyomatával kell hitelesíteni. Ezt követően a lezárt iktatókönyvben nem lehet 

iktatást végezni. 

(3) Elektronikus iktatókönyv alkalmazása esetén az iktatókönyv zárásának részeként el kell 

készíteni az elektronikus érkeztető nyilvántartásnak, az elektronikus iktatókönyvnek, azok 

adatállományainak (címlista, tételszám, megőrzés, iratforgalom dokumentálásának 

információi) és az elektronikus dokumentumoknak az év utolsó munkanapi iktatási állapotát 

tükröző, az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló jogszabályban 

meghatározottak szerint archivált változatát. 

(4) A (3) bekezdés szerint lezárt érkeztető nyilvántartást, iktatókönyvet, adatállományait és 

az elektronikus dokumentumokat időbélyegzővel kell ellátni és archiválni, a biztonsági 

másolatot elektronikus adathordozón tűzbiztos helyen kell tárolni. Az elektronikus érkeztető 

nyilvántartás elektronikus adathordozóra elmentett példánya az archiválást követő második 

évet követően megsemmisíthető. 

IX. Az iktatószám  

9.1. Az iratot el kell látni iktatószámmal és az irat egyéb azonosító adataival. Az iktatószám 

felépítése: PSZ/szervezeti egységkód – intézménykód/főszám-alszám/év. 

9.2. Az ugyanazon ügyben, ugyanabban az évben keletkezett iratokat egy főszámon kell 

nyilvántartani. Egy iktatókönyvön belül a főszámokat folyamatos sorszámos rendszerben kell 

kiadni. Az ügyirathoz tartozó iratokat az iktatási főszám alatt folyamatosan kiadott 

alszámokon kell nyilvántartani. Külön alszámra kell iktatni az ügyhöz tartozó minden 

iratváltást. Az ügyirathoz tartozó ugyanabban az évben keletkezett utóiratokat a főszám alatt 

folyamatos, zárt, 2-el kezdődő emelkedő sorszámos rendszerben kiadott alszámokon kell 

nyilvántartani. Az alszámrovatok betelte esetén iktatókönyv tartalmával megegyező 

iktatólapot kell használni. Az iktatólapok számát fel kell tüntetni az iktatókönyvben is. Az 

iktatólapok számát fel kell tüntetni az iktatókönyvben is. Az azonos évre vonatkozó 

iktatólapok (melyeket emelkedő számsorrendben az iktatókönyv mellett kell kezelni) együtt 

maradásáról feltétlenül gondoskodni kell. 
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9.3. Amennyiben a szakvélemények, szakértői vélemények, gyermekek, tanulók 

vizsgálatával, fejlesztésével kapcsolatosan keletkezett iratok iktatása elektronikus rendszerrel 

történik, az iktatószám felépítése a rendszerben rögzítettek alapján van meghatározva. 

X. Az iktatás  

10.1. Az iratkezelőnek az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő 

munkanapon be kell iktatni. Soron kívül kell iktatni a határidős iratokat, táviratokat, 

elsőbbségi küldeményeket, a hivatalból tett intézkedéseket tartalmazó „sürgős” jelzésű 

iratokat.  

10.2. Nem kell iktatni, de jogszabályban meghatározott esetekben nyilván kell tartani:  

 reklámanyagokat, tájékoztatókat;  

 meghívókat;  

 nem szigorú számadású bizonylatokat;  

 bemutatásra vagy jóváhagyás céljából visszavárólag érkezett iratokat;  

 pénzügyi bizonylatokat, számlákat (külön szabályozás szerint);  

 munkaügyi nyilvántartásokat; 

 anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat;  

 közlönyöket, sajtótermékeket;  

 visszaérkezett tértivevényeket és elektronikus visszaigazolásokat.  

  

10.3. (1) Téves iktatás esetén a papír alapú iktatókönyvben a bejegyzést áthúzással kell 

érvényteleníteni oly módon, hogy az érvénytelenítés ténye - az eredeti bejegyzés 

olvashatósága mellett - kétségtelen legyen. 

(2) Elektronikus iktatókönyv használata esetén a változásokat (módosítás, az adatok fizikai 

törlése nélküli törlésre jelölése), tartalmuk megőrzésével, naplózással dokumentálni kell. 

(3) A tévesen kiadott iktatószám nem használható fel újra. 

10.4. A papír alapú iktatókönyvbe ceruzával beírni, sorszámot üresen hagyni, a felhasznált 

lapokat összeragasztani, a bejegyzett adatokat olvashatatlanná tenni nem szabad. Ha 

helyesbítés szükséges, a téves adatot vagy számot egy vonallal úgy kell áthúzni, hogy az 

eredeti feljegyzés olvasható maradjon. A javítást keltezéssel és kézjeggyel kell igazolni. 

10.5. Az irat iktatása előtt meg kell állapítani, hogy van-e előzménye.  

(1) Amennyiben a küldeménynek a tárgyévben van előzménye, akkor azt az előzmény 

következő alszámára kell iktatni. 

(2) Amennyiben a küldeménynek a korábbi évben (években) van előzménye, akkor az 

előzményt a tárgyévi ügyirathoz kell szerelni és rögzíteni kell az iktatókönyvben az előirat 
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iktatószámát, az előzménynél pedig az utóirat iktatószámát. A szerelést papír alapú irat 

esetében az iraton is jelölni kell. 

XI. Előadói ív  

Az iraton és az előadói íven fel kell tüntetni az irat egyértelmű azonosítást lehetővé tevő 

egyedi azonosító adatát.  

A papíralapú ügyirat fizikai együttkezelése az előadói ívben történik. Az előadói ívben a 

kezdőirat a legalsó, a legnagyobb alszámú irat vagy a kiadmány-tervezet a legfelső. 

 

XII. Szignálás  

12.1. Az iratkezelő az érkezett iratot köteles az intézmény vezetőjének vagy a vezető 

megbízottjának átadni, aki kijelöli az ügyintézést végző személyt (szignálás). 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. 

XIII. Kiadmányozás  

13.1. Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a szervezeti és 

működési szabályzatban, ügyrendben meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező 

személy írhat alá. Külső szervhez vagy személyhez kiadmányt csak hitelesen lehet 

továbbítani. Nem minősül kiadmánynak az elektronikus visszaigazolás, a fizetési azonosítóról 

és az iktatószámról szóló elektronikus tájékoztatás, valamint meghatározott egyéb 

dokumentumok.  

13.2. Az intézmény által kiadmányozott iratnak tartalmaznia kell 

a) az intézmény 

aa) nevét, 

ab) székhelyét, 

b) az iktatószámot, 

c) az ügyintéző megnevezését, 

d) az ügyintézés helyét és idejét, 

e) az irat aláírójának nevét, beosztását és 

f) az intézmény körbélyegzőjének lenyomatát. 

 

 13.3. Az irat akkor hiteles kiadmány, ha:  

- azt az illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláírja, vagy a kiadmányozó neve mellett az 

„s.k.” jelzés szerepel, a hitelesítéssel felhatalmazott személy azt aláírásával igazolja, továbbá  
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- a kiadmányozó, illetve a felhatalmazott személy aláírása mellett a szerv hivatalos 

bélyegzőlenyomata szerepel.  

 

13.4. Nyomdai sokszorosítás esetén elegendő:  

- a kiadmányozó neve mellett az „s.k.” jelzés - vagy a kiadmányozó alakhű aláírásmintája - és 

a kiadmányozó szerv bélyegzőlenyomata.  

 

13.5. Az elektronikus irat akkor hiteles kiadmány, ha azt a kiadmányozási joggal rendelkező 

személy vagy elektronikus rendszer az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 

jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő elektronikus aláírással, az előírt 

esetekben időbélyeggel látta el. 

 

13.6. Az intézménynél keletkezett iratokról a szervezeti egység vezetője, vagy ügyintézője 

hitelesítési záradékolással jogosult papíralapú és elektronikus másolatot is kiadni.  

XIV. Expediálás  

14.1. A kiadmányozott iratokat az érintett címzetthez, címzettekhez továbbítani kell. Az 

iratkezelőnek ellenőriznie kell, hogy a hitelesített iratokon végrehajtottak-e minden kiadói 

utasítást, és a mellékleteket csatolták-e. 

14.2. A küldeményeket a továbbítás módja szerint kell csoportosítani (posta, külön kézbesítő, 

futárszolgálat stb.).  

14.3 Az iratokat úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte, továbbá az irat átvételének a 

napja megállapítható legyen. 

14.4. Az iratkezelőnek fel kell jegyeznie az iratra, vagy az elektronikus iktatókönyvbe az 

elküldés keltét.  

14.5. A postai kézbesítésnél használt tértivevényeket – iktatás nélkül – az ügyirathoz kell 

mellékelni. 

 

14.6. Ha a postára adott küldemények valamilyen okból visszaérkeznek, nem lehet az ügyet 

befejezettnek tekinteni. A visszaérkezett küldeményt az irattal együtt vissza kell adni az 

ügyintézőnek, aki rendelkezik a visszaérkezett irat további kezeléséről. 

 

14.7. Ha az ügy jellege megengedi, az ügyiratban foglaltak távbeszélőn, elektronikus 

levélben vagy a jelenlévő érdekelt személyes tájékoztatásával is elintézhetők. Távbeszélőn 

vagy személyes tájékoztatás keretében történő ügyintézés esetén az iratra rá kell vezetni a 

tájékoztatás lényegét, az elintézés határidejét és az ügyintéző aláírását. 
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XV. Irattározás  

15.1. Az irattárba adást és az irattári anyag kezelését dokumentáltan, visszakereshetően kell 

végezni.  

15.2. Átmeneti irattárba (titkárság) lehet elhelyezni az elintézett, további érdemi intézkedést 

nem igénylő, kiadmányozott, irattári tételszámmal ellátott ügyiratokat.  

15.3. A szervezeti egységek az átmeneti irattárban lévő nem selejtezhető iratokat keletkezésük 

után 2-5 év elteltével a központi irattárnak kötelesek átadni.  

 

15.4. A központi irattár a lezárt évfolyamú ügyiratokat eredeti alakjukban, előadói ívben 

elhelyezve, irattároló dobozokban, nyilvántartásaikkal együtt, az irattári tervben 

meghatározott tételszámok szerint csoportosítva veszi át. (Az iratokról el kell távolítani az 

összefűzésükhöz használt anyagokat, pl. fémből készült iratkapcsoló, zsineg.) 

 

15.5. Irattárba helyezés előtt az ügyintézőnek az ügyirathoz - ha eddig nem történt meg - 

hozzá kell rendelnie (papíralapú irat esetén rávezetnie) az irattári tételszámot, és meg kell 

vizsgálni, hogy az előírt kezelési és kiadási utasítások teljesültek-e. A feleslegessé vált 

munkapéldányokat és másolatokat az ügyiratból ki kell emelni, és a selejtezési eljárás 

mellőzésével meg kell semmisíteni. Ezt követően be kell vezetni az iktatókönyv megfelelő 

rovatába az irattárba helyezés időpontját, és el kell helyezni az irattári tételszámnak megfelelő 

gyűjtőbe. A központi irattárba csak lezárt évfolyamú, segédkönyvekkel ellátott ügyiratok 

adhatók le.  

15.6. Az irattárban elhelyezett iratokról naprakész nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás 

a raktári egységek szintjén készül, tartalmazza a raktári egységben elhelyezett iratok irattári 

jel szerinti azonosítását, valamint a raktári egység irattári helyének azonosítóját. A 

nyilvántartásba be kell vezetni a kiselejtezett és a levéltári átadásra került iratokat. 

15.7. Az intézmény dolgozói az érvényes szervezeti és működési szabályzatban rögzített 

jogosultságuk alapján az irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek iratokat. 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 iratkölcsönzések dokumentálására nyilvántartást kell vezetni 

(kölcsönzési napló). Az aláírt ügyiratpótló lapot a kölcsönzés ideje alatt az irattárban az 

ügyirat helyén kell tárolni. Az ügyiratpótló lapnak tartalmaznia kell az ügyirat számát és 

tételszámát, az ügyirat tárgyát, az ügyintéző (a kölcsönző) nevét és beosztását, a visszaadás 

dátumát és a visszaadásra megjelölt határidő feltüntetésére alkalmas rovatokat. A kiadott 

ügyirat iktatószámát, az irat kölcsönzőjének nevét és a visszaadásra megjelölt határidőt a 

kölcsönzési naplóba be kell jegyezni. 

Az iratok központi irattárból az ügyintézésbe történő visszakerülésének másik módja, amikor 

a már irattárba helyezett ügyiratra újból szükség lesz egy folyamatban lévő ügy elintézéséhez. 

Ebben az esetben a korábban keletkezett ügyiratot a helyéről véglegesen kiemelik, szerelik az 
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új iktatószám alatt később irattározandó ügy irataihoz. A szerelés tényét az iktatókönyvben a 

„kezelési feljegyzések” rovatban feltétlenül jelezni kell mindkét irat esetében. Az előiratnál 

fel kell tüntetni az utóirat számát, iktatási évét „szerelve” megjegyzéssel, az utóiratnál pedig 

„előirat” bejegyzéssel az előirat számát és iktatási évét. 

 

XVI. Selejtezés  

16.1.Az ügyiratok selejtezését az intézményvezető által kijelölt legalább 3 tagú selejtezési 

bizottság javaslata alapján lehet elvégezni az irattári tervben rögzített őrzési idő leteltével. Az 

iratselejtezésről a selejtezési bizottság tagjai által aláírt, és a szerv körbélyegzőjének 

lenyomatával ellátott selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet iktatás után 2 

példányban az illetékes levéltárhoz kell továbbítani, a selejtezés engedélyezése végett.  

16.2. A levéltár az iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési 

jegyzőkönyv visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi.  

 

16.3. A megsemmisítésről a szerv vezetője az adatvédelmi és biztonsági előírások 

figyelembevételével gondoskodik.  

 

16.4. A megőrzési határidő lejáratának számításakor az irattári tételbe sorolás évében 

érvényes irattári tervben megjelölt megőrzési időt az ügyirat lezárását követő év első napjától 

kell számítani. (A selejtezést célszerű minden év március 31-ig elvégezni.) 

 

XVII. 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 jegyzéket kell készíteni. Az átadási jegyzéket és a 

visszatartott iratokról készített jegyzéket - a levéltárral egyeztetett módon - elektronikus 

formában is át kell adni. 

 

XVIII. Hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme  

18.1. 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.  
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18.2. 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.  

18.3. A hozzáférési jogosultságot folyamatosan naprakészen kell tartani.  

18.4. Az iratokhoz a kiadmányozó döntése alapján az alábbi kezelési utasítások 

alkalmazhatók:  

a) „Saját kezű felbontásra!”,  

b) „Más szervnek nem adható át!”,  

c) „Nem másolható!”,  

d) „Kivonat nem készíthető!”,  

e) „Elolvasás után visszaküldendő!”,  

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

g) valamint más, az adathordozó sajátosságától függő egyéb szükséges utasítás.  

Az előzőekben meghatározott kezelési utasítások nem korlátozhatják a közérdekű adatok 

megismerését. 

XIX. Elektronikus úton előállított iratok 

19.1. Elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása  

(1) Az adott tárgyban kiadmányozási joggal rendelkezők hitelesítik.  

(2). Az elektronikus rendszer használata során ki kell nyomtatni és az irattárban kell 

elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:  

• az intézmény törzsre vonatkozó adatok módosítása  

• az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 

változások, módosítások 

 

(3.) Az elektronikus úton előállított és fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény 

pecsétjével és az igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

19.2. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelése  

• Az intézmény irodai számítógépes mapparendszerében kell tárolni.  

• Erről rendszeres időközönként (havonta) biztonsági másolatot kell készíteni.  

XX. Egyéb rendelkezések  

20.1. Jegyzőkönyvet kell készíteni meghatározott esetekben.  A jegyzőkönyvnek tartalmaznia 

kell elkészítésének helyét, idejét, a jelenlévők felsorolását, az ügy megjelölését, az ügyre 

vonatkozó lényeges megállapításokat, így különösen az elhangzott nyilatkozatokat, a 

meghozott döntéseket, továbbá a jegyzőkönyv készítőjének az aláírását. A jegyzőkönyvet a 

jegyzőkönyv készítője, továbbá az eljárás során végig jelen lévő alkalmazott írja alá. 
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20.2. Az iratkezelési segédletek nyilvántartására főnyilvántartó-könyvet kell vezetni. A 

főnyilvántartó könyv egyes sorszámmal kezdődik és betelte után a következő főnyilvántartó 

könyv sorszám kihagyása nélkül folyamatos számképzéssel folytatódik. 

Iratkezelési segédlet: 

a) az iktatókönyv, 

b) a belső átadókönyv vagy más belső átadóokmány, 

c) a külső kézbesítő könyv vagy futárjegyzék. 

 

Záró rendelkezések 

21.1. Ez az ügyviteli és iratkezelési szabályzat a Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba 

lépésével válik érvényessé. 

21.2. Az ügyviteli és iratkezelési szabályzat részét képezi a Pedagógiai szakszolgálati 

intézmény irattári terve, amely a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati 

intézmények működéséről szóló rendelet 8. számú melléklete. 

A pedagógiai szakszolgálati intézmény irattári terve37 

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 munkaügyi iratok, nyilvántartások, Munkaszerződések 50 

4. Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem, baleseti jegyzőkönyvek 10 

5. Fenntartói irányítás, ellenőrzés 10 

6. Szakmai ellenőrzés 10 

7. Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek 10 

8. Belső szabályzatok 10 

9. Polgári védelem 10 

10. Munkatervek, jelentések, statisztikák 5 

11. Panaszügyek 5 

 

                                                           

37 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet 8.sz. melléklet 
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12.73 Szakértői vélemény, logopédiai vizsgálati vélemény 25 

13. Szakértői vélemény elkészíttetésével összefüggő ügyek 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 

 

Nyíregyháza, 2020.02.15.                                                     Dr. Gavallér Andrea 

főigazgató

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM#lbj73param
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5. sz. melléklet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panaszkezelési szabályzat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2020. 10.13.                                                                     Dr. Gavallér Andrea 

                                                                                                                              főigazgató 



 
 

208 
 

I. Jogszabályi háttér 

2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 

II.  A szabályzat hatálya  

 

A szabályzat időbeli hatálya: 2020.11.01.-től visszavonásig érvényes. 

 

Területi hatálya: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, 

mint köznevelési intézmény egészére, valamint az Szervezeti és Működési 

szabályzatban felsorolt tagintézményekre és telephelyekre. 

 

III.  Alapvető rendelkezések 

 

III.1.  Általános rendelkezések 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

tagintézményeinek /telephelyeinek munkája és ügyintézése során a 

alkalmazottak közérdekű bejelentéseinek és panaszainak előterjesztését, 

vizsgálatát és érdemi elintézését egységesen szabályozza. 

 A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény (tagintézmények és 

telephelyek) közalkalmazottaira valamint az intézménnyel kapcsolatban 

álló partner intézményekre, valamint a kliensektől beérkező panaszos 

ügyekre. 

III.2. Értelmező rendelkezések 

 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. 

 

 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. 

III.3. Eljárási alapelvek 

 Az eljárás során a bejelentőket és panaszosokat megilleti az egyenlő 

bánásmód elve. 
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 Az intézménybe/tagintézménybe érkező közérdekű bejelentést és 

panaszt a szabályzatban foglaltak szerint kell kezelni. 

 Minden esetben elfogulatlanul, tárgyilagosan, körültekintően kell 

eljárni. 

 Kivizsgálásra továbbítani az ügyet a jelen szabályzatban 

meghatározottaknak megfelelően a határidők betartásával szükséges. 

III.4. Adatvédelem  

 A közérdekű bejelentést vagy panaszt előterjesztő személyes adatai 

védelem alatt állnak. A panaszos és további érintett személyek adatai az 

eljárás lefolyatása során, csak a hatáskörrel rendelkező szerv felé adható át, 

vagy ha az érintett személy előzetesen ahhoz hozzájárult. 

 A panaszos adatai – egyértelmű hozzájárulása nélkül – nem hozhatók 

nyilvánosságra. 

 

IV. Közérdekű bejelentéssel és panasszal kapcsolatos eljárásrend 

 

IV.1. Az eljárás megindítása 

 Közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat személyesen, levében vagy 

elektronikus úton. 

 A közérdekű bejelentést és a panaszt köteles az intézmény bármely 

szervezeti egysége befogadni és azt iktatni, majd azt az eljárás szerint 

megküldeni a főigazgatóság részére. Szóbeli panasz esetén az 

elmondottakat jegyzőkönyvbe kell venni. 

 A jegyzőkönyvnek a következőket kell tartalmazni: 

 az ügyfél neve, elérhetőségei (lakcím, telefonszám, e-mail cím); 

 ha folyamatban lévő ügy, a korábbi iktatószáma; 

 a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, részletes leírása; 

 az esetlegesen bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb 

bizonyítékok jegyzéke, illetve mellékletként azok eredeti példánya 

vagy az eredetiről készült hiteles másolata; 

 a panaszt tevő aláírása; 

 a jegyzőkönyv készítésénél jelenlévő intézményi munkavállalók 

aláírása (minimum 2 fő); 

 a panaszt azonosító iktatószám; 

 

 Telefonos közérdekű bejelentés vagy panasz esetén a bejelentőt/ 

panaszost tájékoztatni kell arról, hogy a bejelentését/ panaszát írásban 

kérjük eljuttatni az intézményhez, vagy személyesen megteheti az 

intézményben/ tagintézményben, melyről jegyzőkönyv készül. Mindez 
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lehetővé teszi a panasz, bejelentés kivizsgálásának megkezdését az eljárás 

szerint. 

 

 A közérdekű bejelentés és panasz – képviselő meghatalmazott útján, - 

írásban is benyújtható, viszont a benyújtási jogosultságot a képviselőnek az 

intézmény felé igazolnia kell. A benyújtott iraton fel kell tüntetni a 

panaszos bejelentéséhez szükséges adatain kívül a – törvényes vagy 

meghatalmazott – képviselő szükséges adatait is. A meghatalmazott útján 

történő képviselet esetén csatolni kell a képviseleti jogosultság megfelelő 

igazolását. 

 

 Amennyiben a képviselő a képviseleti jogosultságát nem 

megfelelően igazolja, a panasz kivizsgálása mellőzhető. 

 

IV.2. A bejelentés vizsgálata mellőzhető: 

 a bejelentő a bejelentést személyazonosságának felfedése nélkül tette 

meg, 

 

 a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi 

bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, 

 

 a bejelentést a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való 

tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltét követően tette meg a 

bejelentő, 

 

 a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett 

személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem 

állna arányban. 

 

        IV.3. Elintézési határidő és tájékoztatás  

IV.3.1. Munkavállalói panaszkezelés 

 A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb 

időn belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

főigazgatója, legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon 

belül kivizsgálja, amely határidőtől - név nélküli vagy azonosíthatatlan 

bejelentő által megtett bejelentés kivételével - csak különösen indokolt 
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esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett térhet el. A vizsgálat 

időtartama a három hónapot nem haladhatja meg. 

 

 A tagintézménybe érkező közérdekű bejelentést vagy panaszt a 

tagintézmény vezető 3 napon belül továbbítja a főigazgatóság felé. 

 

 Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további 

intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a 

vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell. 

 

 Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a 

bejelentővel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti 

intézkedést is - a bejelentésre vonatkozó adatokat a bejelentési rendszer 

keretei között legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős 

lezárásáig lehet kezelni. 

 

 A főigazgató kivizsgálja a közérdekű bejelentést, panaszt, és indokoltság 

szerint továbbítja azt az eljárásra jogosult szerv felé. 

IV.3.2. Kliens körből érkező panaszkezelés 

 A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb 

időn belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

illetékes tagintézmény igazgatója, legfeljebb a bejelentés beérkezésétől 

számított harminc napon belül kivizsgálja, amely határidőtől - név nélküli 

vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével - csak 

különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett térhet 

el. A vizsgálat időtartama a három hónapot nem haladhatja meg. 

 

 A tagintézménybe érkező közérdekű bejelentésről vagy panaszról a 

tagintézmény igazgató 3 napon belül tájékoztatást küld a főigazgatóság 

részére. 

 

 Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további 

intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a 

vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell. 

 

 Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a 

bejelentővel szemben jogi eljárás a bejelentésre vonatkozó adatokat a 
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bejelentési rendszer keretei között legfeljebb a bejelentés alapján indított 

eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni. 

 

 Az illetékes tagintézmény igazgató kivizsgálja a közérdekű bejelentést, 

panaszt, és indokoltság szerint továbbítja azt a főigazgatóság felé. 

                      IV.4. A panasszal kapcsolatos iratok megőrzése. 

 A beérkezett panaszokat és a vizsgálat alatt keletkezett iratokat iktatja, 

lefűzi. 

 

 Az ügyben keletkezett dokumentumokat a hatályos jogszabályok alapján – 

iratkezelési szabályzat – köteles megőrizni.  
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6.sz. melléklet 

A tagintézményekre vontakozó egyéb rendelkezések 

 

A. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézmény 

/Nyíregyházi Megyei Szakértői Bizottság/ 

B. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mátészalkai Megyei 

Tagintézmény 

C. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Baktalórántházi 

Tagintézmény 

D. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Csengeri Tagintézmény 

E. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Fehérgyarmati 

Tagintézmény 

F. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ibrányi Tagintézmény 

G. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kemecsei Tagintézmény 

H. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kisvárdai Tagintézmény 

I. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mátészalkai Tagintézmény 

J. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nagykállói Tagintézmény 

(és Balkányi Telephely) 

K. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyírbátori Tagintézmény 

L. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Tagintézmény 

(és Rakamazi Telephely, és Újfehértói Telephely) 

M. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszavasvári Tagintézmény 

N. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Vásárosnaményi 

Tagintézmény 

O. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Záhonyi Tagintézmény 
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6/A. sz. melléklet 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Székelyintézményére /Nyíregyházi Megyei Szakértői Bizottság / 

vonatkozó szabályok 
 

Jelen dokumentum a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

(továbbiakban: Intézmény) Szervezeti és működési szabályzatának mellékleteként, a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézménye tekintetében 

készült intézményi szintű jogszabály. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletét képező egyéb belső szabályzatok 

betartása az Intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező. Hatálya kiterjed az 

intézményben működő közösségekre, az intézmény szolgáltatásait igénybevevők körére, 

valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, 

létesítményeit. Előírásai érvényesek az intézmény által külső helyszínen szervezett 

tevékenységekre és rendezvényre, a rendezvények ideje alatt. 

Az Intézmény SZMSZ-ét a főigazgató, a Székhelyintézményét a szakmai és koordinációs 

főigazgató-helyettes készíti el, a szakalkalmazottak véleményének a kikérésével fogadja el. 

Az SZMSZ azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a 

működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges.  

 

Az SZMSZ nyilvános, megtekinthető az Intézmény székhelyén, valamint az intézmény 

hivatalos honlapján: www.szszbmpedagogiaiszakszolgalat.edu.hu  

illetve a Megyei Szakértői Bizottság saját honlapján: www.szszb-megyei-bizottsag-1.webnode.hu 

A Fenntartó egyetértésével válik érvényessé, jóváhagyását követően hatálya határozatlan 

időre szól. 

Az SZMSZ módosítása 2021. január 15. napján lép hatályba. 

A Székhelyintézményi SZMSZ módosítása 2021. január 15-én megtörtént. Ezzel egy időben 

hatályon kívül helyeződik az Intézmény korábbi SZMSZ-e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szszbmpedagogiaiszakszolgalat.edu.hu/
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A SZÉKHELYINTÉZMÉNY ADATAI 

 

Az Intézmény neve:   Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Ügyviteli telephelye:  4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. 

A Tagintézmény neve:         Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat  

Az Intézmény típusa:  Pedagógiai szakszolgálati intézmény 

 

Megyei Tagintézménye:       Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Mátészalkai Megyei Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye:             4700 Mátészalka, Képes Géza utca 2/a 

Intézmény vezetője:  Emberi Erőforrások Minisztériuma által pályázat útján 

kinevezett főigazgató 

 

Működési körzete:                Szabolcs- Szatmár-Bereg megye 

 

Alapítás dátuma:  2013. szeptember 1. 

 

Alapítója:   Emberi Erőforrások Minisztériuma 

    (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) 

 

Az alapítói jogokat gyakorolja: Emberi Erőforrások minisztere 

 

Fenntartó:    Nyíregyházi Tankerületi Központ 

     (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.) 

OM azonosító:   202803 

 

 

Az Intézmény bélyegzőinek lenyomata 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat  

 

Az intézmény fejbélyegzője:     Az intézmény körbélyegzője: 
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Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

- főigazgató, 

- főigazgató-helyettesek  

- a főigazgató, főigazgató-helyettes távollétében, a helyettesítési rend alapján 

Intézményi bélyegzőt csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni. Használaton kívül a 

bélyegzőt / az iroda zárható szekrényébe/ el kell zárni.  

A bélyegző nyilvántartás és bélyegzőkezelési szabályzatot az Intézményi SZMSZ 7.sz. 

melléklete rögzíti. 

 

I. Működési rend  

 

Az intézmény felelős vezetője a főigazgató, aki munkáját a jogszabályok, a Fenntartó, 

valamint az intézmény belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. A szakmai és 

koordinációs főigazgató-helyettes közvetlenül irányítja a székhely által ellátott szakmai 

feladatok végrehajtását.  

A szakértői bizottság vezetője:  a székhelyintézmény esetében a székhelyintézmény által 

ellátott szakmai feladatok végrehajtását irányító szakmai és koordinációs főigazgató-

helyettes.  

A székhelyintézmény: az Intézmény szakmai irányítást és koordinálást végző, valamint 

megyei szakértői bizottsági feladatokat is ellátó feladatellátási helye, ahol az Intézmény 

képviseleti jogának gyakorlására jogosult vezető munkahelye található. 

Az Intézmény megyei szintű ügymeneti helyszíne (Főigazgatóság) a 4400 Nyíregyháza, 

Vécsey köz 27. szám alatt található. Itt működik az intézmény és a tagintézmények megyei 

szintű ügymenetének, az intézmény képviseletének, feladatellátásának a megoldása, a 

személyi anyagok, intézményi dokumentumok tárolása itt valósul meg. 

Az intézmény egész évben folyamatosan működik. A tanév rendjéhez igazodva munkatervet 

készít. A napi munkaidő beosztást a székhelyintézmény vezetője alakítja ki. A napi 

munkaidőről jelenléti ívet, a szakalkalmazottak pedagógus teljesítmény és távollét 

nyilvántartó lapot készítenek és vezetnek.  

 

A székhelyintézmény köznevelési alapfeladata a pedagógiai szakszolgálati feladat azon 

belül: 

 Szakértői bizottsági tevékenység 

 Továbbtanulási pályaválasztási tanácsadás  

 

A munkarendet a közzététel rendje szerint nyilvánosságra kell hozni, a körzethez tartozó 

valamennyi érintett intézmény, személy vonatkozásában (pl.: óvoda, iskola, ápoló-gondozó 

otthon, bölcsőde, szülő, pedagógiai szakszolgálatok, ambulanciák stb.). 

 

Főigazgatóság nyitvatartási rendje: 

 

Hétfőtől csütörtökig: 7:30 – 16:00 

Pénteken:  7:30-13:30 
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Székhelyintézmény Megyei Szakértői Bizottság 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. 

nyitvatartási rendje: 

 

Hétfőtől csütörtökig: 7:30 – 16:00 

Pénteken:  7:30-13:30  

 

A nyitvatartási rend egyben az ügyfélfogadási idő, az ügyintézési rendje is. 

 

Ügyintézési rend: 

Telefonon történő, gyermek vizsgálati eredményével kapcsolatosan információ kiadására 

nincs lehetőség az információkérő személyének, így jogosultságának ellenőrizhetetlensége 

miatt -a GDPR vonatkozó rendelkezéseire való tekintettel-, az információ jogilag hivatalos 

forrásának megnevezés történhet meg az ügy aktuális állapotának megfelelően.  

A postai úton, vagy emailen beérkezett kérdések, kérések ügyintézése, megválaszolása, 15 

napon belül történik meg.  

A gyermek állapotára vonatkozóan, csak -a szülői jogokról rendelkező- A pedagógiai 

szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 18. § (3) 

bekezdésében meghatározottaknak megfelelően történhet meg a gyermek / tanuló nevelését, 

nevelés – oktatását, fejlesztését végző intézmény tájékoztatása, intézményi hivatalos 

(intézményi fejléces, vezetői aláírással és intézményi pecséttel hitelesített) dokumentum, vagy 

az Oktatási Hivatal rendszerében jegyzett, köznevelési intézmény a köznevelési információs 

rendszerben (KIR) rögzített intézményi hivatalos email címről érkező, vezetői megkeresés 

ellenében. Az információ elsődleges forrása a gyermek / tanuló hivatalos képviselője (szülő, 

gyám), akivel a fogadó intézmény minden esetben kapcsolatban áll. 

 

Székhelyintézmény, vizsgálatok rendje: 

Hétfőtől-csütörtökig: 8:00-16:00 óra között 

Pénteken: 8:00-13.30 óra között    

 

A részletes vizsgálati rend a tanév elején kerül rögzítésre a munkatervben, illetve a tanév 

folyamán a beérkezett vizsgálati kérelmek függvényében módosulhat. 

Február utolsó napjáig kezdeményezett eljárásokban április utolsó munkanapjáig elvégzendő: 

o el kell végezni az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapításához 

szükséges vizsgálatokat, 

o el kell készíteni az iskolai felvételekhez szükséges szakértői véleményeket. 

Május utolsó munkanapjáig el kell készülni azoknak a szakértői véleményeknek, amelyek 

tekintetében közigazgatási hatósági eljárás indult. 
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A székhelyintézményt vezető szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes feladata: 

 közvetlenül irányítja a székhely által ellátott szakmai feladatok végrehajtását, ezen belül 

felel a székhely vonatkozásában 

 a szakmai munkáért, 

 a szakalkalmazotti testület vezetéséért. 

 A szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért.  

 A szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

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

a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért. 

 A tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért. 

 A szakszolgálati tevékenységek közül ellátja a szakértői bizottsági tevékenység és a 

továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás szakmai koordinációját. 

 Az érintett szakszolgálati tevékenység(ek) vonatkozásában figyelemmel kíséri: 

 a hazai és külföldi szakmai eredményeket, eljárásokat és kiadványokat, 

 a hazai és külföldi pályázati lehetőségeket. 

 Folyamatosan vizsgálja az Intézmény szakmai erőforrásait,  

 gondozza az intézmény továbbképzési programját. 

 Ellenőrzési feladatokat lát el, 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

Helyettesítés: a székhelyintézményt vezető főigazgató-helyettes távolléte esetén a 

tagintézményvezető-helyettes helyettesíti. Akadályoztatása és távolléte esetén az azonnali 

döntést igénylő valamennyi ügyben az igazgató-helyettes dönt. A döntést követően a 

legrövidebb időn belül az igazgatót tájékoztatja. Halasztható ügyek esetében a főigazgató-

helyettessel való egyeztetést követően, az ő szóbeli jóváhagyásával, teljes döntési jogkörrel 

rendelkezik. A főigazgató-helyettes akadályoztatása esetén az tagintézményvezető-helyettes 

aláírási jogkörrel rendelkezik, kivéve a személy ügyet érintő ügyek esetében: az új dolgozó 

felvételének kérelme, óraadói és túlmunkaszerződések, beszerzésekkel kapcsolatos igények és 

kötelezettség vállalások elindítása, amelyek az igazgató kizárólagos jogkörébe tartoznak. A 

gazdálkodással és személyüggyel kapcsolatos nem halasztható ügyekben a főigazgató jár el. 

A szakalkalmazotti közösség dönt: 

 az SZMSZ elfogadásáról, 

 az intézmény éves munkatervének elfogadásáról, 

 az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadásáról, 

 a továbbképzési program elfogadásáról, 

 az intézményvezetői, tagintézmény-vezetői pályázathoz készített vezetési 

programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról, 

 az intézményi pedagógiai-szakmai ellenőrzését követően elkészített hosszú 

távú fejlesztési terv elfogadásáról, 

 jogszabályban meghatározott más ügyekben. 
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A szakalkalmazotti közösség véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az Intézmény 

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a szakalkalmazotti közösség 

véleményét a külön jogszabályban meghatározott ügyekben. 

 

II. Székhelyintézmény kapcsolatrendszere 

 

Részletes tartalmát valamint konkrét formáit a kötelező jogszabályi előírások, valamint az 

érintett intézményekkel és személyekkel kötött együttműködési szerződések, továbbá egyéb 

megállapodások határozzák meg. 

 

1. Belső kapcsolatok - A kapcsolattartás hivatalos levelezés és személyes megbeszélés 

formájában történik.  

Formái: 

- az intézmény szakmai irányításával és az alkalmazottakat közvetlenül érintő 

kérdésekkel kapcsolatos információkat a székhelyintézmény vezetője közvetíti a 

dolgozók felé (közvetlen munkamegbeszélések, értekezletek, az információáramlás 

meghatározott csatornáin keresztül) 

- intézményi értekezletek és szakalkalmazotti értekezletek 

- munkaközösségi értekezletek alkalmával más tagintézmények alkalmazottaival tart 

kapcsolatot 

- a székhelyintézmény vezetője (szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes) minden 

dolgozójával napi kapcsolatban van, 

- a Mátészalkai Megyei Tagintézmény (megyei szakértői bizottsági feladatot ellátó 

tagintézmény) szakembereivel és vezetőivel folyamatos szakmai kapcsolatot tart fenn. 

 

2. Külső kapcsolatok - A kapcsolattartás hivatalos levelezés és személyes megbeszélés 

formájában történik. A honlapunkon minden aktuális információ fellelhető. 

 

A, székhelyintézmény vezetője kapcsolatot tart: 

- Nyíregyházi Tankerületi Központtal. 

- A Megyében működő tankerületi Központok igazgatóival. 

- az ellátási területhez tartozó bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák, 

Fejlesztő Iskolák, Ápoló-Gondozó Otthonok vezetőivel, Korai Fejlesztő 

Központok, Egészségügyi intézmények intézmény vezetőivel/igazgatóival és 

dolgozóival. 

- Az ellátási körzethez tartózó illetékes önkormányzatok, járási hivatalok 

vezetőivel,  

- Más pedagógiai szakszolgálati feladatellátáshoz kapcsolódó szakmai és civil 

szervezetekkel szükség szerint. 

- Szakértelem Egyesülettel 

- szükség esetén –itt fel nem sorolt- intézményekkel 
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- Oktatási Hivatallal 

 

           Formái:  

- az ellátási területhez tartozó Gyermekjóléti Szolgálatokkal rendszeres 

esetmegbeszélések, jelzőrendszeri megbeszélések, 

- pályázati programok keretein belül. 

 

B, szakalkalmazottak: 

- Az ellátási körzet oktatási-nevelési intézményeinek pedagógusaival, szülőkkel a 

munkakapcsolatban résztvevő szakalkalmazottak tartanak rendszeres kapcsolatot a 

feladat-ellátási helyén. 

- A gyermekek ellátása során a gyámügy, a gyermekjóléti szolgálatok munkatársaival, 

a nevelési-oktatási intézmények pedagógusaival, a további vizsgálatot végző 

szakemberekkel a vizsgálatban részt vevő gyógypedagógusok veszik fel a 

kapcsolatot. 

- A szakalkalmazottak rendszeres kapcsolatot tartanak az általuk ellátott gyermekek 

szüleivel, gyámjával, gondviselőivel, nevelőszülőkkel személyes konzultáció, 

tanácsadás keretében. 

- Az illetékes Gyermekpszichiátria szakembereivel és a gyermekorvosokkal a 

pszichológus tart szakmai kapcsolatot. 

- A szakalkalmazottak kapcsolatot tartanak minden olyan egészségügyi, 

gyermekvédelmi intézménnyel, valamint országos illetékességű szakértői 

bizottsággal, amelyek a gyermek diagnózisának megalapozását igénylik, fejlesztését 

segítik. 

 

C, szakszolgálati titkár: 

- oktatási-nevelési intézmények iskolatitkáraival, 

- szülőkkel, pedagógusokkal időpont egyeztetés érdekében, 

- tanulókkal, gyermekekkel (pl.: gyermekek kísérése, szülők útbaigazítása), 

- fenntartó alkalmazottaival (adminisztratív ügyintézés). 

 

 

III. A Megyei szakértői bizottságban pedagógus munkakörben 

foglalkoztatottak és a pedagógiai munkát segítők feladatai: 

 

1. A pedagógus munkakörben alkalmazottak 

A, Pszichológus:  

- szabály szerint indult vizsgálatok esetében a háromévesnél fiatalabb gyermekek teljes 

körű pszichológiai vizsgálata,  
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- kiegészítő vizsgálatok végzése, a sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása, a 

beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása, a 

szakértői vélemény elkészítése és kiadása. 

- A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók esetében a felülvizsgálatok elvégzése, 

- szükség szerint további orvosi vizsgálatok. 

- Jogszabályban meghatározott esetben javaslattétel a súlyosan-halmozottan fogyatékos 

gyermekek ápoló-gondozó otthoni ellátására, a három évnél idősebb gyermekek 

bölcsődei ellátására, valamint fogyatékos fiatalok lakóotthoni elhelyezésére. 

- A szülővel együttműködve felveszi az anamnézist, amelyből részletesen tud 

tájékozódni a gyermek előéletéről (ha a szülő rendelkezik felvilágosító adatokkal). 

- Speciális tesztek felhasználásával felméri a gyerekek, tanulók értelmi képességeit, 

megfigyeli a gyermek, tanuló teljesítményhelyzetben adott viselkedését, reakcióit, 

feltárja az alacsony iskolai teljesítmény okait. 

- Kérdőívek, képességvizsgáló tesztek felvételét és mennyiségi kiértékelését elvégzi. 

- Együttműködik közvetlen vezetőjével, a vizsgálatban résztvevőkkel, valamint, a 

szülőkkel. 

- A gyermek beiskolázását illetően javaslatot tesz a további teendőkre. Vizsgálatainak, 

megfigyeléseinek eredménye és a vizsgálatban résztvevők egyeztetett véleménye 

alapján szakértői véleményt készít, javaslatot terjeszt elő a gyermekkel való 

foglalkozásra vonatkozóan. 

- Az általa végzett vizsgálatról, a vizsgálat időpontjától számított egy héten belül 

véleményt ír, és továbbítja a vizsgálatban közreműködők felé. 

- A kész szakértői véleményt átnézi, az esetleges hibákat javítja, és aláírásával ellen 

jegyzi. 

- A szakértői bizottság szakorvosaival folyamatos kapcsolattartás keretében az orvosi 

vizsgálatokon résztvevő gyerekekről konzultálni köteles. 

- Végzi a szakértői bizottsághoz kerülő új pszichológus kollégák szakszerű 

felkészítését. 

- Felkérésre konzultációs lehetőséget biztosít a széleskörű prevenció érdekében. 

- Gondoskodik folyamatos önképzéséről, szakmai továbbképzéseken vesz részt, 

törekszik a szakvizsga mielőbbi megszerzésére. 

 

 

B, Gyógypedagógus, logopédus: 

- szabály szerint indult vizsgálatok esetében a háromévesnél fiatalabb gyermekek teljes 

körű pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálata.  

- Kiegészítő vizsgálatok végzése, a sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása 

érdekében, a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy 

kizárása érdekébe. 

- A szakértői vélemény elkészítése és kiadása. 
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- A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók esetében a felülvizsgálatok elvégzése, 

szükség szerint további orvosi vizsgálatot javasol. 

- A jogszabályban meghatározott esetben a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 

családja részére a juttatások és kedvezmények igénybevételéhez szükséges 

igazolásokat kiadja. 

- Jogszabályban meghatározott esetben javaslatot tesz a súlyosan-halmozottan 

fogyatékos gyermekek ápoló-gondozó otthoni ellátására, a három évnél idősebb 

gyermekek bölcsődei ellátására, fogyatékos fiatalok lakóotthoni ellátásra. 

- A szülőkkel együttműködve felveszi az anamnézist, amelyből részletesen tájékozódik 

a gyermek előéletéről (ha a szülő rendelkezik felvilágosító adatokkal). 

- Speciális pedagógiai – gyógypedagógiai módszerekkel felméri a gyerekek, tanulók 

teljesítményszintjét, részképesség-, és tanulás módszertani vizsgálatot végez, 

megfigyeli a gyermek, tanuló teljesítményhelyzetben adott viselkedését, reakcióit, 

képesítésének megfelelően pedagógiai módszerekkel tájékozódik a gyermek, tanuló 

ismereteinek színvonaláról, a tanuló tanulási módszereiről, annak feltételeiről és 

körülményéről, feltárja az alacsony iskolai teljesítmény okait. 

- Kérdőívek, feladatlapok, képességvizsgáló tesztek felvételét és mennyiségi 

kiértékelését végzi. 

- Együttműködik közvetlen vezetőjével, a vizsgálatban résztvevőkkel, valamint, a 

szülőkkel. 

- Az általa végzett vizsgálatról a vizsgálat időpontjától számított egy héten belül 

véleményt ír, és továbbítja a vizsgálatban közreműködők felé vagy a szakszolgálati 

titkárnak. 

- A kész szakértői véleményt átnézi, az esetleges hibákat javítja, és aláírásával ellen 

jegyzi. 

- Végzi a szakértői bizottsághoz kerülő új gyógypedagógus kollégák szakszerű 

felkészítését. 

- Felkérésre konzultációs lehetőséget biztosít a széleskörű prevenció érdekében. 

- Gondoskodik folyamatos önképzéséről, szakmai továbbképzéseken vesz részt, 

törekszik a szakvizsga mielőbbi megszerzésére. 

- Elvégzi a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben részesülő gyermekek ellátásához 

kapcsolódó bizottsági feladatokat: a fejlesztési tervek ellenőrzését, együttműködést az 

intézményekkel, szakmai koordinációt, tanév végi értékelést. 

- Folyamatos figyelemmel kísért státuszban levő gyerekek jogszabály által 

meghatározott – évi 2 alkalom – megfigyelését az adott iskolában, óvodában. 

 

2. A pedagógus munkát segítő szakalkalmazottak 

A, Szakszolgálati titkár: 

- A beérkező leveleket, szakértői vizsgálat iránti kérelmeket napra készen iktatja. 

- Az elkészített szakértői véleményeket naprakészen postázza. 
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- Minden adminisztrációs tevékenységet köteles elvégezni, ami a szakértői bizottság 

munkájával összefügg. 

- Köteles a rá vonatkozó, hatályos törvényben foglaltakat betartani. 

- Köteles a bizottság részére a megfelelő nyomtatványokat folyamatosan előkészíteni. 

 

B, A szakorvos feladata: 

- a fogyatékosság oki hátterének felderítése,  

- a társuló betegségek feltárása,  

- prognózis felállítása,  

- szükség esetén további szakorvosi vizsgálatra utalás. 

 

IV. Kötött munkaidő 

 

Kötött munkaidőnek minősül, hetenként 3 óra, elsősorban hétfőn, mely a megyei 

munkaközösségi értekezletek megszervezésére irányul. Ha nincs megyei munkaközösségi 

értekezlet, akkor hétfőnként egy óra bent-tartózkodás kötelező, mely az esetmegbeszélésekre 

koncentrálódik. Pandémiás helyzetben online tartjuk meg az értekezleteket. A munkavállaló 

online ez időszakban rendelkezésre áll. 

A pedagógiai szakszolgálat intézményében alkalmazott pedagógusok a közvetlen foglalkozás 

keretében végzik 

- a gyermekek, tanulók vizsgálatával, 

- a folyamatos figyelemmel kísérést 

- pályaválasztási tanácsadást 

 

 

V. Belső ellenőrzés rendje 

 

Ellenőrzésre jogosult: 

- főigazgató-helyettes 

- a főigazgató-helyettes egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit 

meghatározott céllal és jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére 

kijelölni. 

 

Az ellenőrzés kiterjed: 

- munkafegyelemre 

- a munka minőségére 

- a munkaköri kötelezettségben meghatározott feladatokra 

 

Az ellenőrzési terv: 

A belső ellenőrzési tevékenységet az éves munkaterv részét képező ellenőrzési terv alapján 

kell végezni. Az ellenőrzési terv tartalmi elemei: 
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- a tanévben végzendő ellenőrzések főbb célkitűzései, 

- az ellenőrzés időpontja, időtartama, 

- az ellenőrzés vezetője, az esetleges közreműködők neve, 

- az ellenőrzés során alkalmazandó ellenőrzési módszerek, 

- továbbá minden olyan információ, amit az ellenőrzés vezetője fontosnak tart. 

 

Az ellenőrzési tevékenység főbb módszerei: 

- a szakmai tevékenység dokumentumainak (a vizsgált gyermekek/tanulók személyi 

anyagainak, a szakértői véleményeinek, INYR stb.) tanulmányozása, 

- tényfeltáró módszerek (beszámolók, felmérések, kérdőív stb.) alkalmazása, 

- létesítmények (vizsgáló helyiségek) ellenőrzése, 

- az intézményi eszközök helyzetének vizsgálata (tesztek, egyéb vizsgáló eszközök). 

 Az ellenőrzési tevékenység eljárásrendje 

- az igazgató vagy az ellenőrzéssel megbízott elkészíti az éves ellenőrzési terv alapján a 

konkrét ellenőrzési programot 

- az ellenőrzést végző az ellenőrzést követően megállapításairól, tapasztalatairól és 

javaslatairól előzetes feljegyzést készít, amit ismertet az ellenőrzöttel, aki megjegyzést fűzhet 

hozzá. Az ellenőrzést végző szükség szerint módosít a feljegyzésein. 

- Az ellenőrzést végző ezt követően elkészíti végleges jelentését, a jelentés egy-egy 

példányát átadja az igazgatónak, illetve az ellenőrzöttnek. Az ellenőrzések tapasztalatait – a 

feladatok egyidejű meghatározásával – az ellenőrzött alkalmazottakkal egyénileg kell 

visszajelezni. 

- Az igazgató szükség szerint meghatározza a teendőket, illetve azok végrehajtásának 

határidejét. 

- Az általánosítható tapasztalatokat – a feladatok egyidejű meghatározásával – a 

szakalkalmazotti értekezleten összegezni és értékelni kell. 

 

 

VI. Szakmai értekezlet rendje 

 

A Szakértői bizottság munkatársai team munkában látják el feladataikat, napi, illetve heti 

rendszerességgel szakmai konzultatív jelleggel megbeszéléseket tartanak. 

Tagjai: közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazott pszichológusok, gyógypedagógusok és 

orvosok. 

Értekezletet a közösség évente két alkalommal (év elején és a tanév végén) tart, de 

összehívható szükség szerint a tanév folyamán bármikor. 

Az értekezletekről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a tanácskozás lényegét, a 

hozott döntések pontos szövegét. A jegyzőkönyvet a székhelyintézmény vezetője és a 

jegyzőkönyvvezető írja alá. 

A jegyzőkönyv elkészítéséről, a hozott határozatok nyilvántartásáról, a határozatok 

végrehajtásáról a tagintézmény vezetője gondoskodik. 
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Szakmai értekezlet rendje: 

- tanévnyitó és tanévzáró értekezlet – 2 nap 

- továbbképzés vagy belső tudásmegosztás 

- munkaterv szerint szakmai értekezlet 

- team megbeszélések/értekezletek szükség szerint 

 

 

 

VII. Intézmény ellátási körzete, az ellátott intézmények jegyzéke:  

 

 Település Járás  Település  Járás 

1. Ajak Kisvárda 41. Kemecse Kemecse 

2. Apagy Nyíregyháza 42. Kék  Kemecse 

3. Anarcs Kisvárda 43. Kékcse Kisvárda 

4. Aranyosapáti Vásárosnamény 44. Kótaj  Nyíregyháza 

5. Baktalórántháza  Baktalórántháza 45. Kisvarsány Vásárosnamény 

6. Balkány Nagykálló 46. Kisvárda  Kisvárda 

7. Balsa Ibrány 47. Komoró  Záhony 

8. Besenyőd Baktalórántháza 48. Laskod  Baktalórántháza 

9. Beszterec Kemecse 49. Levelek Baktalórántháza 

10. Biri Nagykálló 50. Lónya  Vásárosnamény 

11. Bököny Nagykálló 51. Lövőpetri Kisvárda 

12. Barabás Vásárosnamény 52. Magy Baktalórántháza 

13. Buj  Ibrány 53. Mándok  Záhony 

14. Benk  Záhony 54. Mátyus Vásárosnamény 

15. Beregdaróc Vásárosnamény 55. Márokpapi Vásárosnamény 

16. Beregsurány Vásárosnamény 56. Mezőladány Kisvárda 

17. Berkesz Kemecse 57. Nagycserkesz  Nyíregyháza 

18. Csaroda  Vásárosnamény 58. Nagyhalász  Ibrány 

19. Demecser Kemecse 59. Nagykálló Nagykálló 

20. Dombrád  Kisvárda 60. Napkor  Nyíregyháza 

21. Döge Kisvárda 61. Nagyvarsány Vásárosnamény 

22. Eperjeske  Záhony 62. Nyírbogdány  Kemecse 

23. Érpatak Nagykálló 63. Nyíregyháza  Nyíregyháza 

24. Fényeslitke Kisvárda 64. Nyíribrony Baktalórántháza 

25. Gávavencsellő  Ibrány 65. Nyírkarász Kisvárda 

26. Geszteréd Nagykálló 66. Nyírlövő Kisvárda 

27. Gégény  Kemecse 67. Nyírmada Vásárosnamény 

28. Gelénes Vásárosnamény 68. Nyírtass Kisvárda 

29. Gemzse Vásárosnamény 69. Nyírjákó Baktalórántháza 

30. Gulács Vásárosnamény 70. Nyírkércs Baktalórántháza 

31. Győröcske Záhony 71. Nyírtelek  Nyíregyháza 

32. Gyulaháza  Kisvárda 72. Nyírtét  Kemecse 

33. Gyüre Vásárosnamény 73. Nyírtura Nyíregyháza 
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34. Hetefejércse Vásárosnamény 74. Nyírpazony   

35. Ilk Vásárosnamény 75. Olcsva  Vásárosnamény 

36. Ibrány  Ibrány 76. Ófehértó Baktalórántháza 

37. Jánd Vásárosnamény 77. Pap Kisvárda 

38. Jéke Kisvárda 78. Pátroha Kisvárda 

39. Kálmánháza  Nyíregyháza 79. Petneháza  Baktalórántháza 

40. Kállósemjén Nagykálló 80. Pusztadobos  Vásárosnamény 

81. Paszab  Ibrány 102. Tiszatelek Ibrány 

82. Ramocsaháza  Baktalórántháza 103. Tiszavasvári  Tiszavasvári 

83. Rakamaz  Nyíregyháza 104. Tiszabezdéd Záhony 

84. Sényő  Nyíregyháza 105. Tiszakanyár Kisvárda 

85. Szabolcs Nyíregyháza 106. Tiszakerecseny Vásárosnamény 

86. Szabolcsbáka  Kisvárda 107. Tiszaszalka Vásárosnamény 

87. Szabolcsveresmart Kisvárda 108. Tiszaszentmárton Záhony 

88. Szakoly Nagykálló 109. Tornyospálca Kisvárda 

89. Székely  Kemecse 110. Tuzsér  Záhony 

90. Tarpa Vásárosnamény 111. Újfehértó  Nyíregyháza 

91. Tákos  Vásárosnamény 112. Újdombrád Kisvárda 

92. Timár  Nyíregyháza 113. Újkenéz Kisvárda 

93. Tiszaadony Vásárosnamény 114. Vasmegyer  Kemecse 

94. Tiszabercel Ibrány 115. Vámosatya  Vásárosnamény 

95. Tiszadada  Tiszavasvári 116. Záhony Záhony 

96. Tiszadob Tiszavasvári 117. Zsurk  Záhony 

97. Tiszaeszlár  Tiszavasvári 118. Rétközberencs Kisvárda 

98. Tiszamogyorós  Záhony 119. Tiszavid Vásárosnamény 

99. Tiszanagyfalu Nyíregyháza 120. Szorgalmatos Tiszavasvári 

100. Tiszalök Tiszavasvári 121. Rohod Baktalórántháza 

101. Tiszarád Kemecse    

 

Iskolák: 

 

Település Intézmény neve Intézmény címe 

Ajak Ajaki Tamási Áron Általános Iskola 4524 Ajak, Hajnal u. 11. 

Apagy Apagyi Zrínyi Ilona Általános 

Iskola  

4553 Apagy, Béke u. 2. 

Aranyosapáti Papi Kölcsey Ferenc Általános 

Iskola Aranyosapáti Tagiskolája 

4634 Aranyosapáti, Petőfi u. 4.   

Baktalórántháza Baktalórántházi Reguly Antal 

Általános Iskola  

4561 Baktalórántháza, Petőfi u. 4.  

Balkány Balkányi Szabolcs Vezér Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

4233 Balkány, Kossuth út 5.  

Biri Dankó Pista Egységes Óvoda- 

Bölcsőde, Általános Iskola, 

Szakképző Iskola, Gimnázium, 

Kollégium és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

4235 Biri, Mező  utca 21. 
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Bököny Bökönyi Barota Mihály Általános 

Iskola 

4231 Bököny, József A. u. 2.  

Buj II. Buji II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

4483 Buj, Rákóczi u. 6.  

Csaroda Csarodai Herman Ottó Általános 

Iskola 

4844 Csaroda, Beregszászi u. 58.  

 Demecser Demecseri Oktatási Centrum 

Gimnázium, Szakközépiskola, 

Általános Iskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola 

4516 Demecser, Szabolcs vezér u. 4.  

Döge Ölbey Irén Általános Iskola  4495 Döge, Osváth tér 6. 

Dombrád Bereczky Zsigmond Református 

Általános Iskola 

4492 Dombrád, Kossuth u. 43. 

Dombrád Dombrádi Móra Ferenc Általános 

Iskola, Gimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

4492 Dombrád, Kossuth utca 36-40. 

Eperjeske Eperjeskei Arany János Általános 

Iskola 

4646 Eperjeske, Kossuth u. 6O. 

Fényeslitke Fényeslitkei Kossuth Lajos 

Általános Iskola  

4621 Fényeslitke, Iskola u. 1.  

 Gávavencsellő Rakovszky Sámuel Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 

4472 Gávavencsellő, Petőfi u. 1.  

Geszteréd Geszterédi Árpád Fejedelem 

Általános Iskola 

4232 Geszteréd, Petőfi u. 8.  

Gyulaháza Dr. Kozma Pál Általános Iskola 4545 Gyulaháza, Petőfi S. u. 62.  

 Gyüre Wesley János Óvoda, Általános 

Iskola, Szakképző Iskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola 

4813 Gyüre, Árpád utca 33. 

Ibrány Ibrányi Árpád Fejedelem Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

4484 Ibrány, Lehel u. 59.sz.  

Kállósemjén Kállay Miklós Általános Iskola 4324 Kállósemjén, Kölcsey u. 2.  

Kálmánháza Kálmánházi Benedek Elek Általános 

Iskola 

4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út 30.  

Kékcse Kékcsei Arany János Általános 

Iskola 

4494 Kékcse, Fő u. 87.  

Kemecse Kemecsei Arany János Általános 

Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 

4501 Kemecse, Móricz Zs. u. 47.  

Kisvárda Kisvárdai Református Óvoda, 

Általános Iskola, Gimnázium és 

Kollégium 

4600 Kisvárda, Flórián tér 5. 

Kisvárda Vári Emil Társulási Általános Iskola 4600 Kisvárda, Mártirok u. 5. 

Kisvárda Somogyi Rezső Általános Iskola 4600 Kisvárda, Szent László u. 35.  

Kisvárda Teichmann Vilmos Általános Iskola 4600 Kisvárda, Tordai u. 17. 

Kisvárda Apáczai Csere János Általános 

Iskola, Gimnázium és Szakképző 

Iskola 

4600 Kisvárda, Somogyi R. utca 1. 

Kótaj István Király Baptista Általános 4482 Kótaj, Szent István u. 5.  
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Iskola 

Levelek Leveleki Gárdonyi Géza Általános 

Iskola 

4555 Levelek, Kossuth u. 3. 

Magy Palásti László Általános Iskola és 

Óvoda 

4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. 

Mándok Mándoki Általános Iskola 4644 Mándok, Szent István tér 2-3. 

Nagycserkesz Nagycserkeszi Mikszáth Kálmán 

Általános Iskola 

4445 Nagycserkesz, Vasvári Pál u. 99-

101.  

Nagyhalász Csuha Antal Baptista Általános 

Iskola 

4485 Nagyhalász, Arany János u. 9.  

Nagykálló Nagykállói Általános Iskola 4320 Nagykálló, Szabadság tér 5-8.  

Napkor Napkori Jósika Miklós Általános 

Iskola 

4552 Napkor, Kossuth u. 59. – 

Nyírbogdány Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, 

Általános és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

4511 Nyírbogdány, Fő út 3. - 

Nyíregyháza Jókai Mór Református Általános 

Iskola 

4400 Nyíregyháza, Színház utca 3. 

Nyíregyháza Nyíregyházi Bem József Általános 

Iskola 

4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 10. 

   

Nyíregyháza Nyíregyházi Kodály Zoltán 

Általános Iskola 

4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 18. 

Nyíregyháza Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere 

János Gyakorló Általános Iskolája 

és Alapfokú Művészeti Iskola 

4400 Nyíregyháza, Erdő sor 7. 

Nyíregyháza Nyíregyházi Móricz Zsigmond 

Általános Iskola 

4400 Nyíregyháza, Virág utca 65. 

Nyíregyháza Nyíregyházi Móra Ferenc Általános 

Iskola 

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 8. 

Nyíregyháza Bencs László Szakiskola és 

Általános Iskola 

4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12. 

Nyíregyháza Waldorf Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 8. 

Nyíregyháza Túróczy Zoltán Evangélikus Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola és Óvoda 

4400 Nyíregyháza, Luther utca 7. 

Nyíregyháza Szent Imre Katolikus Gimnázium, 

Általános Iskola, Kollégium, Óvoda 

és Alapfokú Művészeti Iskola 

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 19/a 

Nyíregyháza Nyíregyházi Arany János 

Gimnázium, Általános Iskola és 

Kollégium 

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22. 

Nyíregyháza Nyíregyházi Főiskola Eötvös József 

Gyakorló Általános Iskola és 

Gimnázium 

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. 
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Nyíregyháza Nyíregyházi Göllesz Viktor 

Speciális Szakiskola, Általános 

Iskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény 4400 Nyíregyháza, Báthory utca 30. 

Nyíregyháza Nyíregyházi Bárczi Gusztáv 

Általános Iskola, Készségfejlesztő 

Speciális Szakiskola, Kollégium és 

Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 10-12. 

Nyírkarász Nyírkarászi Váci Mihály Általános 

Iskola 

4544 Nyírkarász, Fő u. 67. - 

Nyírmada Patay István Általános Iskola 4564 Nyírmada, Honvéd u. 36. 

Nyírpazony Színi Károly Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

4531 Nyírpazony, Vasvári P. u. 32.  

Nyírtass Nyírtassi Tas Vezér Általános Iskola 4522 Nyírtass, Árpád út 40-42. 

Nyírtelek Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek, Iskola u. 2.  

 Nyírtét Bónis Sámuel Általános Iskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola 

4554 Nyírtét, Szabadság u. 51.  

Nyírtura Nyírturai Móra Ferenc Általános 

Iskola 

4532 Nyírtura, Arany János utca 19. 

Ófehértó Ófehértói Általános Iskola  4558 Ófehértó, Úttörő u. 6-8.  

Pap Papi Kölcsey Ferenc Általános 

Iskola és Óvoda 

4631 Pap, Kossuth u. 75. 

Pátroha Pátrohai Móricz Zsigmond 

Általános Iskola 

4523 Pátroha, Szabadság út 7.  

Petneháza Petneházy Dávid Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

4542 Petneháza, Arany János u. 11.-13.  

Pusztadobos Pusztadobosi Általános Iskola  4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. 

Rakamaz Erzsébet Királyné Általános Iskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola és 

Szakiskola 

4465 Rakamaz, Ady Endre út 63. 

Ramocsaháza Nyárády Mihály Általános Iskola  4536 Ramocsaháza, Kossuth u. 56/A.  

Rétközberencs I. István Király Általános Iskola 

 

4525 Rétközberencs, Fő u. 22.  

Rohod Szentpétery Zsigmond Általános 

Iskola 

4563 Rohod, Jókai u. 6.  

Szabolcsveresmart Szabolcsveresmarti Kazinczy 

Ferenc Általános Iskola 

4496 Szabolcsveresmart, Kossuth u. 76. 

Szakoly Szakolyi Arany János Általános 

Iskola, Szakképző Iskola és 

Gimnázium 

4234 Szakoly, Mátyás király u. 10. 

Szorgalmatos Szorgalmatosi Deák Ferenc 

Általános Iskola 

4441 Szorgalmatos, Közép út 11. 

Tarpa Tarpai Esze Tamás Általános Iskola 4931 Tarpa, Kossuth utca 19/f. 

Timár Szabolcs Vezér Általános Iskola  4466 Timár, Szabadság u. 57. 

Tiszadada Tiszadadai Holló László Általános 4455 Tiszadada, Kossuth tér 3.  
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Iskola 

Tiszadob Tiszadobi Széchenyi István 

Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

4456 Tiszadob, Károlyi M. u. 7. 

Tiszaeszlár Tiszaeszlári Általános Iskola 4464 Tiszaeszlár, Arany János u. 32/A.  

Tiszakanyár Tiszakanyári Hunyadi Mátyás 

Általános Iskola 

4493 Tiszakanyár, Fő u. 23. - 

Tiszalök Tiszalöki Kossuth Lajos Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

4450 Tiszalök, Kossuth u. 43.  

Tiszanagyfalu Tiszanagyfalui Általános Iskola  4463 Tiszanagyfalu, Kossuth út 47.  

Tiszatelek Tiszateleki Hunyadi Mátyás 

Általános Iskola 

4487 Tiszatelek, Kossuth u. 36. 

Tiszavasvári Tiszavasvári Általános Iskola 4440 Tiszavasvári, Ifjúság út 4.  

Tiszavasvári Hankó László Zenei Alapfokú 

Művészeti Iskola 

4440 Tiszavasvári, Báthory utca 1. 

Tornyospálca Tornyospálcai Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

4642 Tornyospálca, Mándoki u. 4-6. 

Tuzsér Lónyay Menyhért Általános Iskola 4623 Tuzsér, Lónyai u. 1.  

Újfehértó Újfehértói Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

4244 Újfehértó, Debreceni út 10.  

Újfehértó Újfehértói Református Általános 

Iskola és Óvoda 

4244 Újfehértó, Debreceni út 204. 

Vasmegyer Vasmegyeri Megyer Vezér 

Általános Iskola 

4502 Vasmegyer, Kossuth út 141. 

Záhony Záhonyi Árpád Vezér Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

4625 Záhony, József Attila u. 48. 

 

Óvodák: 

Település Intézmény neve Intézmény címe 

Ajak Rozmaring Óvoda és Bölcsőde 4524 Ajak, Hajnal u. 9. 

Apagy Apagyi Napsugár Óvoda és 

Bölcsőde 

4553 Apagy, Kossuth u. 155. 

Aranyosapáti Aranyosapáti Napsugár Óvoda 4634 Aranyosapáti, Petőfi út 8. 

Baktalórántháza Zengő Erdő Óvoda 4561 Baktalórántháza, Zrínyi u. 3/B.  

Balkány Barackvirág Óvoda 4233 Balkány, Szakolyi utca 9. 

 4235 Biri, Mező I u. 1-3. - Óvoda  

Balsa Meseház Óvoda Balsa 4468 Balsa, Szabolcsvezér u. 31.  

Besenyőd Besenyődi Óvoda 4557 Besenyőd, Petőfi  utca 10 

Beszterec  Beszterec Napsugár Óvoda 

 

4488 Beszterec, Kossuth utca 43 

Biri Dankó Pista Egységes Óvoda- 

Bölcsőde, Általános Iskola, 

Szakképző Iskola, Gimnázium, 

Kollégium és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

4235 Biri, Mező  utca 21. 

Buj BUJI ARANYALMA 4483 Buj, Jókai u.1.  
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EGYSÉGES ÓVODA ÉS 

BÖLCSŐDE 

Bököny Bökönyi Barota Mihály Óvoda 4231 Bököny, Óvoda köz 2-4. 

Beregdaróc  Beregdaróc Napközi Otthonos 

Óvoda 

4934 Beregdaróc, Rákóczi út 2. 

Csaroda Csarodai Közös Óvoda 4844 Csaroda, Beregszászi u. 31. 

Demecser Demecseri Tündérkert Óvoda 4516 Demecser, Kinizsi Pál út 1. 

Dombrád Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 4492 Dombrád, Kossuth u. 51. 

Döge Dögei Meserét Óvoda 4495 Döge, Osváth tér 3 

Eperjeske Eperjeskei Kastélykert Óvoda 4646 Eperjeske, Kossuth út 60 

Érpatak Hajlika Népi Hagyományőrző 

Óvoda Érpatak 

4245 Érpatak, Dózsa György utca 6. 

Fényeslitke Fényeslitkei Ligetszépe Óvoda 4621 Fényeslitke, Kossuth utca 94. 

Gávavencsellő Gávavencsellői Csicsergő Óvoda 4471 Gávavencsellő, Hősök Tere 1.  

Geszteréd Napsugár  Óvoda Geszteréd 4232 Geszteréd, Kossuth u. 101 

Gégény  Gégény Napsugár Óvoda 4517 Gégény, Rákóczi út 44 

Gyulaháza Gyulaházai Életfa Óvoda 4545 Gyulaháza, Petőfi utca 43. 

Gyüre Wesley János Óvoda, Általános 

Iskola, Szakképző Iskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola 

4813 Gyüre, Árpád utca 33. 

Ibrány Baptista Szeretetszolgálat 

Csicsergő Óvodája 

4484 Ibrány, Óvoda út 5. 

Ibrány Ibrány-Sényő Óvoda 

 

4484 Ibrány, Szabolcs út 6 

Kállósemjén Ficánka Óvoda 4324 Kállósemjén, Dózsa utca 22. 

Kálmánháza Kálmánházi Benedek Elek Óvoda 4434 Kálmánháza, Kossuth út 7 

   

Kemecse Hétszínvirág Napköziotthonos 

Óvoda és Tipegő Bölcsőde 

4501 Kemecse, Móricz Zs. utca 24. 

Kék KÉKI MESEKERT ÓVODA 4512 Kék, Petőfi utca 17 

Kékcse Kékcsei Arany Laci Művészeti 

Óvoda és Egységes Óvoda-

Bölcsőde 

4494 Kékcse, Fő utca 110. 

Kisvárda Kisvárdai Református Óvoda, 

Általános Iskola, Gimnázium és 

Kollégium 

4600 Kisvárda, Flórián tér 5. 

Kisvárda Csillag-Közi Központi Társulási 

Óvoda 

4600 Kisvárda, Csillag köz 2. 

Komoró KOMORÓI MOSOLYSZIGET 

ÓVODA 

4622 Komoró, Arany János utca 2 

Kótaj Baptista Szeretetszolgálat 

Gyöngyszem Óvodája 

4482 Kótaj, Szent István utca 

Laskod Laskodi Nefelejcs Óvoda 4543 Laskod, Kossuth Lajos utca 

40/b 

Levelek Leveleki Kastélykert Óvoda 4555 Levelek, Rákóczi utca 34 

Magy Palásti László Általános Iskola és 

Óvoda 

4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. 
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Mándok Mándoki Gyermekkert Óvoda és 

Bölcsőde 

4644 Mándok, Béke utca 37-39. 

Nagycserkesz Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda 4445 Nagycserkesz, Vasvári Pál utca 

101 

Nagyhalász  Nagyhalászi Református Óvoda 4485 Nagyhalász, Vasvári P. utca 8/a 

Nagykálló Nagykállói Egyesített Óvoda és 

Bölcsőde 

4320 Nagykálló, Szabadságharcos 

utca 8. 

Nyíregyháza Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. 

Nyíregyháza Eszterlánc Északi Óvoda 4400 Nyíregyháza, Stadion u. 10. 

Nyíregyháza Gyermekek Háza Déli Óvoda 4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8. 

Nyíregyháza Tündérkert Keleti Óvoda 4400 Nyíregyháza, kert köz 8. 

Napkor Napkori Napsugár Óvoda 4552 Napkor, Kossuth út 22. 

Nyírbogdány Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, 

Általános és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

4511 Nyírbogdány, Fő út 3. - 

Nyíregyháza Bethlen Gábor Gimnázium, 

Általános Iskola, Óvoda és  

Alapfokú Művészeti Iskola 

4400 Nyíregyháza, Gomba u. 7. 

Nyíregyháza Sója Miklós Görögkatolikus 

Óvoda és Általános Iskola 

4400 Nyíregyháza, Huszár tér 5. 

Nyírlövő Nyírlövő-Lövőpetri Körzeti 

Óvoda és Bölcsőde 

4632 Nyírlövő, Kossuth Lajos utca 1. 

Nyírkarász Nyírkarászi Óvoda 4544 Nyírkarász, Fő út 67 

Nyírmada Napsugár Óvoda 4564 Nyírmada, Sugár utca 1. 

Nyírpazony Aranyalma Óvoda Nyírpazony 4531 Nyírpazony, Széchenyi  út 15 

Nyírtass Nyírtassi Hétszínvirág Óvoda 4522 Nyírtass, Árpád  út 40-42 

Nyírtelek Nyírteleki Kastélykert Óvoda és 

Bölcsőde 

4461 Nyírtelek, Iskola utca 2. 

Nyírtét Nyírtéti Egységes Óvoda, 

Bölcsőde és Művelődési Központ 

4554 Nyírtét, Ady E. utca 2 

Ófehértó Ófehértói Általános Művelődési 

Központ 

4558 Ófehértó, Úttörő utca 6-8 

Pap PAPI CSEMETEKERT ÓVODA 

ÉS BÖLCSŐDE 

4631 Pap, Kossuth utca 75-79 

Paszab Paszabi Turi Sándor Óvoda 4475 Paszab, Fő út 6 

Pátroha Csillagszem Óvoda 4523 Pátroha, Iskola utca 7. 

Petneháza Petneházai Óvoda 4542 Petneháza , Béke  utca 1 

Pusztadobos Pusztadobosi Óvoda 4565 Pusztadobos, Petőfi  út 85 

Rakamaz Mesevár Óvoda 4465 Rakamaz, Bocskai  út 76 

Ramocsaháza Ramocsaháza-Nyírkércs-

Nyíribrony Községi Óvoda 

4536 Ramocsaháza, Görgey utca 14 

Rétközberencs Napköziotthonos Óvoda 

Rétközberencs 

Fő út 22. 

Rohod Rohod Mese-Vár Óvoda 4563 Rohod, Petőfi Sándor út 5. 

Szabolcs Szabolcsi Árpád Fejedelem 

Napközi Otthonos Óvoda 

4467 Szabolcs, Tiszafolyó utca 1. 
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Szabolcsbáka SZABOLCSBÁKAI HÁRSFA 

ÓVODA 

4341 Szabolcsbáka, Kossuth  utca 83. 

Szabolcsveresmart Szabolcsveresmarti Óvoda 4496 Szabolcsveresmart, Kossuth út 

78.  

Szakoly Szakolyi Micimackó Óvoda 4234 Szakoly, Létai utca 18. 

Tarpa Tarpai Óvoda, Bölcsőde és 

Konyha 

4931 Tarpa, Kossuth utca 19/f 

Tiszabercel  Tiszabercel Község 

Önkormányzatának Óvodája 

4474 Tiszabercel, Fő utca 30. 

Tiszabezdéd TISZABEZDÉDI ÓVODA ÉS 

BÖLCSŐDE 

4624 Tiszabezdéd, Sport utca 7.  

Tiszadada Tiszadadai Nyitnikék Óvoda 4455 Tiszadada, Hősök  tere 9. 

Tiszadob Tiszadobi Napsugár Napközi 

Otthonos Óvoda 

4456 Tiszadob, Károlyi M. utca 3. 

Tiszaeszlár TISZAESZLÁRI ÓVODA 4464 Tiszaeszlár, Rákóczi F. utca 82. 

Tiszakanyár Tiszakanyári Sün Balázs 

Napköziotthonos Óvoda és 

Tagóvoda 

4493 Tiszakanyár, Dombrádi  utca 2. 

Tiszakerecseny Tiszakerecsenyi Közös Egységes 

Óvoda-Bölcsőde 

4834 Tiszakerecseny, Óvoda út 2/B. 

Tiszalök Napköziotthonos Óvoda, Napos 

Bölcsőde 

4450 Tiszalök, Kossuth utca 63. 

Tiszamogyorós Tiszamogyorósi Tündérkert  

Óvoda 

4645 Tiszamogyorós, Szabadság  út 

3. 

Tiszanagyfalu Tiszanagyfalui Óvoda 4463 Tiszanagyfalu, Kossuth út 60. 

Tiszarád  Tiszarád Szivárvány Óvoda 4503 Tiszarád,  Kossuth utca 71. 

Tiszatelek Napköziotthonos Óvoda 

Tiszatelek 

4487 Tiszatelek, Kossuth utca 36. 

Tiszavasvári Egyesített Óvdai Intézmény .4440 Tiszavasvári,  Ifjúság utca 8. 

Tornyospálca Tornyospálcai Közös Fenntartású 

Óvoda és Könyvtár 

4642 Tornyospálca, Ady  köz 1. 

Tuzsér TUZSÉRI LÓNYAY PÁLMA 

NAPKÖZIOTTHONOS 

ÓVODA 

4623 Tuzsér, Kossuth utca 72. 

Újfehértó Lengyel Laura Óvoda 4244 Újfehértó, Árvácska utca 2. 

Vasmegyer  Vasmegyer Mesevár Óvoda 4502 Vasmegyer, Bem apó út 1. 

Szorgalmatos Szorgalmatos, Mesekert Óvoda 4441 Szorgalmatos, Munkácsy utca 

25. 

Záhony Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 4625 Záhony, Ifjuság út 1 

 

Középfokú intézmények: 

Település  Intézmény neve Intézmény címe 

Baktalórántháza Vay Ádám Gimnázium, 

Mezőgazdasági Szakképző 

Iskola és Kollégium 

 4561 Baktalórántháza, Naményi út 7. 
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Biri Dankó Pista Egységes Óvoda- 

Bölcsőde, Általános Iskola, 

Szakképző Iskola, Gimnázium, 

Kollégium és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

4235 Biri, Mező  utca 21. 

Csenger Csengeri Ady Endre 

Gimnázium, Szakképző Iskola 

és Kollégium 

4765 Csenger, Honvéd utca 5. 

Demecser Demecseri Oktatási Centrum 

Gimnázium, Szakközépiskola, 

Általános Iskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola 

 

4516 Demecser, Szabolcs vezér u. 4.  

Gyüre Wesley János Óvoda, Általános 

Iskola, Szakképző Iskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola 

4813 Gyüre, Árpád utca 33. 

Ibrány Ibrányi Móricz Zsigmond 

Gimnázium, Szakközépiskola 

és Kollégium 

4484 Ibrány, Petőfi út 1. 

Kisvárda Kisvárdai Bessenyei György 

Gimnázium és Kollégium 

4600 Kisvárda, Iskola tér 2. 

Kisvárda Kisvárdai Református Óvoda, 

Általános Iskola, Gimnázium 

és Kollégium 

4600 Kisvárda, Flórián tér 5. 

Kisvárda Szent László Katolikus 

Szakközépiskola, Általános 

Iskola, Kollégium és Óvoda 

4600 Kisvárda, Flórián tér 3. 

Kisvárda Kisvárdai II. Rákóczi Ferenc 

Szakközépiskola és Szakiskola 

4600 Kisvárda, Mártírok útja 8. 

Kisvárda Apáczai Csere János Általános 

Iskola, Gimnázium és 

Szakképző Iskola 

4600 Kisvárda, Somogyi R. utca 1. 

Nagykálló Korányi Frigyes Gimnázium és 

Kollégium 

4320 Nagykálló, Korányi F. út 27. 

Nagykálló Nagykállói Kállay Rudolf 

Szakiskola 

4320 Nagykálló, Kossuth út 8. 

Nagykálló Nagykállói Budai Nagy Antal 

Szakközépiskola 

4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 27. 

Nyíregyháza Szent Miklós Görögkatolikus 

Óvoda, Általános Iskola és 

Gimnázium 

4400 Nyíregyháza, Bethlen G. utca 7. 

Nyíregyháza Bencs László Szakiskola és 

Általános Iskola 

4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12. 

Nyíregyháza Waldorf Óvoda, Általános 

Iskola, Gimnázium és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 8. 

Nyíregyháza Szent Imre Katolikus 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 19/a 
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Gimnázium, Általános Iskola, 

Kollégium, Óvoda és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

Nyíregyháza Nyíregyházi Arany János 

Gimnázium, Általános Iskola 

és Kollégium 

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22. 

Nyíregyháza Nyíregyházi Főiskola Eötvös 

József Gyakorló Általános 

Iskola és Gimnázium 

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. 

Nyíregyháza Nyíregyházi Evangélikus 

Kossuth Lajos Gimnázium 

4400 Nyíregyháza, Szent István út 17-

19. 

Nyíregyháza Nyíregyházi Krúdy Gyula 

Gimnázium 

4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 64. 

Nyíregyháza Nyíregyházi Zrínyi Ilona 

Gimnázium és Kollégium 

4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 29-

37. 

Nyíregyháza Nyíregyházi Kölcsey Ferenc 

Gimnázium 

4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 6. 

Nyíregyháza Nyíregyházi Vasvári Pál 

Gimnázium 

 

4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő utca 8. 

Nyíregyháza Zay Anna Egészségügyi, 

Informatikai Szakközépiskola 

és Kollégium 

4400 Nyíregyháza, Család utca 11. 

Nyíregyháza Bánki Donát Műszaki 

Középiskola és Kollégium 

4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes 

utca 15. 

Nyíregyháza Sipkay Barna Kereskedelmi, 

Vendéglátóipari, 

Idegenforgalmi Középiskola, 

Szakiskola és Kollégium 

4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 

32. 

Nyíregyháza Nyíregyházi Széchenyi István 

Közgazdasági, Informatikai 

Szakközépiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 4. 

Nyíregyháza Lippai János Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola 4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2. 

Nyíregyháza Vásárhelyi Pál Építőipari és 

Környezetvédelmi-Vízügyi 

Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 16. 

Nyíregyháza Nyíregyházi Művészeti 

Szakközépiskola  4400 Nyíregyháza, Búza utca 1-3. 

Nyíregyháza Inczédy György 

Szakközépiskola, Szakiskola és 

Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. 

Nyíregyháza Wesselényi Miklós 

Középiskola, Szakiskola és 

Kollégium 

4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-

12. 

Nyíregyháza Westsik Vilmos 

Élelmiszeripari Szakképző 

4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 

15. 
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Iskola 

Nyíregyháza Nyíregyházi Göllesz Viktor 

Speciális Szakiskola, Általános 

Iskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény 4400 Nyíregyháza, Báthory utca 30. 

Nyíregyháza Nyíregyházi Bárczi Gusztáv 

Általános Iskola, 

Készségfejlesztő Speciális 

Szakiskola, Kollégium és 

Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 10-12. 

Rakamaz Erzsébet Királyné Általános 

Iskola, Alapfokú Művészeti 

Iskola és Szakiskola 

4465 Rakamaz, Ady Endre út 63. 

Szakoly Szakolyi Arany János 

Általános Iskola, Szakképző 

Iskola és Gimnázium 

4234 Szakoly, Mátyás király u. 10. 

Tiszalök Tiszalöki Teleki Blanka 

Gimnázium, Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium 

4450 Tiszalök, Ady Endre utca 35. 

Záhony Záhonyi Kandó Kálmán 

Közlekedési Szakközépiskola, 

Gimnázium és Dr. Béres József 

Kollégium 

4625 Záhony, Kárpát út 4. 

 

 

 

 

Alapítványi intézmények 

ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Egyesülete 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 4. 

„SION Fejlesztő Nevelést Oktatást Végző Iskola 4511 Nyírbogdány, Gyártelep 13. 

Csodavár Korai Fejlesztő Centrum 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 21. 

Csigaház Korai Fejlesztő Központ, Pedagógiai Szakszolgálat 

4600 Kisvárda, Kölcsey u. 5. 
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6/B. sz. melléklet 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Mátészalkai Megyei Tagintézményére vonatkozó szabályok 
 

A TAGINTÉZMÉNY ADATAI: 
 

Tagintézmény: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mátészalkai 

Megyei Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye: 4700 Mátészalka, Képes Géza u. 2/a. 

Intézmény típusa:    pedagógiai szakszolgálati intézmény  

Vezetője:     Tagintézmény-vezető 

Illetékességi területe:  Szabolcs-Szatmár-Beregi térség mátészalkai, csengeri, 

fehérgyarmati, vásárosnaményi és nyírbátori járások 108 

településén, a mátészalkai tankerületi központra kiterjedő 

működési körzettel 

OM azonosítója:    202803 

Alapítás dátuma:    2013. szeptember 1. 

Alapítója:     Emberi Erőforrások Minisztériuma 

    (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) 

Az alapítói jogokat gyakorolja:  Emberi Erőforrások minisztere 

Fenntartó:     Nyíregyházi Tankerületi Központ 

    (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.) 

 

Intézmény webcíme: http://www.szbmateszalka.atw.hu/ 

A tagintézmény bélyegzőinek lenyomata 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mátészalkai Megyei 

Tagintézménye 

 

A tagintézmény fejbélyegzője:    A tagintézmény körbélyegzője: 
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1. A tagintézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

- igazgató 

Használaton kívül a bélyegzőt / az iroda zárható szekrényébe/ el kell zárni.  

A bélyegző nyilvántartás és bélyegzőkezelési szabályzatot az Intézményi SZMSZ 7. sz. 

melléklete tartalmazza. 

 

2. Alapfeladat 

Megyei tagintézmény 

- megyei szakértői bizottsági diagnosztikus feladatok (Szakértői bizottsági 

tevékenység) 

 

3. Működési rend 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mátészalkai Megyei 

Tagintézménye a személyi adottságokhoz és a helyi igényekhez rugalmasan alkalmazható 

munkarendet alakít ki a főigazgató jóváhagyásával. Az intézmény egész évben folyamatosan 

működik. Az Intézmény a feladatainak ellátásához évente, a tanév rendjéhez igazodva 

munkatervet készít.  

 

A munkatervnek biztosítania kell, hogy 

- a február utolsó napjáig kezdeményezett eljárásokban április utolsó munkanapjáig 

- elvégezzék az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapításához szükséges 

vizsgálatokat, 

- elkészüljenek az iskolai felvételekhez szükséges szakértői vélemények, 

- május utolsó munkanapjáig elkészüljenek azok a szakértői vélemények, amelyek 

tekintetében közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

3. 1. Nyitva tartás 

Az intézmény nyitvatartási ideje: 

Hétfőtől-csütörtökig: 730-1600 

Péntek: 730-1330 

A tagintézmény a folyamatos nyitva tartás érdekében, a szorgalmi időn kívül is biztosítja az 

ellátást.  

A vezető benntartózkodásán kívüli időben a helyettesítés rendje szerint történik a vezetői 

feladatok ellátása, melyről a vezető tájékoztatást ad.  

A szakszolgálat nyitva tartását úgy határozza meg, hogy a szolgáltatások a hét minden 

munkanapján elérhetők legyenek a szülők és a gyermekek számára. A szorgalmi időszakban a 

hivatalos ügyek intézése nyitvatartási időben történik.  
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A szorgalmi időben a szakalkalmazottak az órarendi beosztásuknak megfelelően tartózkodnak 

az épületben, melynek változtatása csak tagintézmény-vezetői (igazgatói) engedéllyel 

lehetséges.  

A tanítási szünetek ideje alatt a vizsgálatok lebonyolítása az aktuálisan dolgozó 

szakalkalmazottak órarendje szerint történik.  

 

3.1.1. A kulcshasználat rendje 

A Pedagógiai Szakszolgálat Mátészalkai Megyei Tagintézményének bejárati kulcsával 

minden alkalmazott rendelkezik. Az intézményben található egyéb kulcsokat az arra kijelölt 

helyen kell tárolni. A kulcsokat címkével kell ellátni. Az intézmény kulcsainak biztonságos 

tárolásáért az igazgató felelős. A kulcsok másolatait (pótkulcsokat külön kell tárolni, címkével 

el kell látni. A helyiségek és az épület biztonságos bezárásáért a szakszolgálati titkár, illetve a 

legutolsónak távozó alkalmazott a felelős. Az épület zárásakor minden esetben ellenőrizni kell 

az ablakokat, az elektromos berendezéseket áramtalanítani kell. A kulcsok rendeltetésszerű 

használatáért minden kulcshasználó fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. Ha az 

alkalmazott elveszíti a nála lévő kulcsot, köteles azt haladéktalanul jelezni felettesének, s 

amennyiben ez a helyzet visszaélésre adhat okot, a zárat le kell cserélni. 

 

3. 2. A szolgáltatások igénybevételének módja 

A szakértői bizottság működésének rendjét a tagintézmény-vezető (igazgató) által jóváhagyott 

eljárásrend rögzíti. 

 

A szakértői vizsgálatot kérheti: 

- hivatal 

- hatóság 

- szülő/gondviselő 

 

A szülő/gondviselő egyetértésével: 

- nevelési – oktatási intézmény 

- gyámhatóság, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

- fogyatékosok ápoló, gondozó otthona, fogyatékosok rehabilitációs intézménye, 

fogyatékosok nappali intézménye 

 

A vizsgálat elindítása és menete: 

A vizsgálatok szervezése, adminisztrálása a szakmai protokollok és a 15/2013. EMMI 

rendeletben rögzített eljárásrend alapján történik. 

Szakszolgálatunk szolgáltató jellegű intézmény, nem hatósági jellegű. A gyermek/tanuló 

vizsgálatához a gondviselő írásbeli hozzájárulása szükséges. Szakértői vizsgálatra jelentkezni 

a 15/2013. EMMI rendelet 13.§alapján Szakértői vélemény iránti kérelem nyomtatványon 

lehet. Felülvizsgálatok esetén, az intézményi honlapon levő Felülvizsgálat iránti kérelem 

kitöltése szükséges. A vizsgálatot kérheti a szülő, valamint a szülő beleegyezésével a 

gyermek/tanuló nevelési– oktatási intézménye. 
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Ha a fent megjelölt intézmények megítélése szerint a gyermek/tanuló szakértői vizsgálata 

szükséges, az indok közlésével javasolja a szülőnek a szakértői vizsgálaton való megjelenést 

és részvételt. A szülő egyetértése esetén óvodai/iskolai nevelésben, oktatásban részesülő 

gyermek esetén a nevelési-oktatási intézmény gondoskodik arról, hogy a vizsgálati kérelem 

10 napon belül kiállításra kerüljön, és a szülő által aláírt kérelmet megküldi az illetékes 

szakértői bizottságnak. Szülői egyetértés hiányában a vizsgálatot kezdeményező intézmény a 

Korm. rendelet 42. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt eljárás megindítását kéri. 

A szakértői vizsgálatra való behívás a jogszabályban foglalt módon és időpontban történik.  

A szakértői vizsgálat időpontját a bizottság határozza meg, és erről, valamint a szakértői 

vizsgálat helyéről a szülőt postai úton értesíti. Az előzetes időpont ütemezés (behívás) alapján 

megjelent szülőket, gyermekeket a szakszolgálati titkár fogadja és értesíti a vizsgálatra kijelölt 

szakembert a kliens érkezéséről, aki a vizsgálati szobába kíséri a gyermeket.  

 

Intézményünk legfontosabb alapelve, hogy feladatainkat zavartalanul láthassuk el a 

követelményeknek és a lehetőségeknek megfelelően, magas színvonalon, egyenlő esélyt 

biztosítva, kliens központú szakszolgáltatással. 

 

A vizsgálat szervezésének szempontjai:  

 A folyamatos nyitva tartás biztosítása érdekében a tanítási szünetekben az ellátás a 

szakemberek váltásával történik 

 A munkahelyi vagy helyszíni vizsgálat szervezése fölötti döntés a Tagintézmény-vezető 

feladata, figyelembe véve a hatékonyságot, szakmai szempontokat, valamint a finanszírozás 

lehetőségeit. 

 A pedagógusok munkarendjét a pedagógus állítja össze, a tagintézmény-vezető hagyja 

jóvá. 

 

Vizsgálati Beosztás: 

A beérkezett kérelmek elosztása névre szólóan történik a heti szakmai - team 

megbeszéléseken, az igazgató irányításával. A vizsgálatok kizárólag team munkában 

végezhetők, a vizsgálat végeztével team megbeszélés következik az esetről, a döntéseket 

konszenzus alapján hozzák, egyet nem értés esetén kikérik a tagintézmény-vezető 

véleményét.  

 

A szakértői vélemények megírásának folyamatát, határidőket a szakalkalmazottak munkaköri 

leírása tartalmazza.  

 

3. 3. Az Intézmény munkarendje 

 

Az intézmény heti 5 napos munkarend szerint működik. Szombati napokon munkavégzés 

csak államilag áthelyezett napokon, illetve a szakalkalmazotti értekezlet által elfogadott tanév 

rendje szerint lehetséges.  

A munkarendet a közzététel rendje szerint nyilvánosságra kell hozni, a körzethez tartozó 

valamennyi érintett intézmény, személy vonatkozásában (pl.: óvoda, iskola, ápoló-gondozó 

otthon, bölcsőde, szülő, pedagógiai szakszolgálatok, ambulanciák stb.). 
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3. 3. 1. Munkaidő 

Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók heti munkaideje 40 óra. 

A közalkalmazottak munkaidő beosztásának elveit a főigazgató szabja meg, a tagintézmény 

vezető felelős a megvalósításért, a zavartalan működést és a folyamatos feladatellátást szem 

előtt tartva. A főigazgató és a tagintézmény-vezető (igazgató) a munkaidő beosztást tanév 

közben is módosíthatja. Az órarendet minden év szeptember 01-ig kell az igazgatónak leadni, 

aki azt kifüggeszti az irodában. A beosztáson változtatni csak előzetes igazgatói engedéllyel 

lehet. A munkaidő beosztásáról készült dokumentációkat (a tanévre vonatkozó órarend) a 

tanév elején a tagintézmény vezetője megküldi a főigazgatónak, valamint az aktuális 

változásokról, naprakészen informál. A nevelés-oktatással lekötött munkaidőt, továbbá a 

kötött munkaidőt mindenkinek fel kell tüntetni az órarendjében, melyet a tagintézmény vezető 

hagy jóvá aláírásával.  

A vizsgálatot végzők kötelesek a vizsgálatok megkezdése előtt legalább 15 perccel az 

intézménybe megérkezni. 

 

3. 3. 1. 1. A pedagógus munkakörben dolgozók heti kötelező óraszáma:  

Tagintézmény - vezető /igazgató/: 4 óra 

Pszichológus: 21 óra 

Logopédus: 21 óra 

Gyógypedagógus: 21 óra 

 

A pedagógus jogviszonyban dolgozók a kötelező óraszám keretében végzik közvetlenül a 

gyermekek/ tanulók vizsgálatát. A pedagógus munkakörben dolgozók a közvetlen 

foglalkozásra megállapított időn kívül látják el a szakértői véleményhez szükséges 

vizsgálatok előkészítését, a vizsgálatok keretében készített vélemények egyeztetését, a 

szakértői vélemények elkészítését. Biztosítják a folyamatos nyitvatartást. 

 

3. 3. 1. 2. Nem pedagógus munkakörben: 

Az intézmény nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak heti 40 órában, a munkaköri 

leírásban meghatározott munkaidő beosztásban tartózkodnak az intézményben. A napi 

munkaidő nem tartalmazza a legfeljebb 30 perc időtartamú ebédidőt. 

A részfoglalkozású munkatársak a megbízási szerződésben rögzített óraszámban látják el 

feladatukat. 

 

3. 3. 2. A munkaidő nyilvántartása: 

Az alkalmazottak a napi munkaidőről jelenléti ívet, a szakalkalmazottak jelenléti ívet és a 

Pedagógus Munkaidő Nyilvántartó lapját vezetik. A jelenléti ívet napi lebontásban, a 

Pedagógus Munkaidő Nyilvántartó lapját heti lebontásban kell nyilvántartani, valamint 

minden hónap ötödik napjáig a tagintézmény - vezetőnek (igazgatónak) átadni, aki a 

munkavégzés időtartamát aláírásával igazolja. A jelenléti íven egyértelműen rögzíteni kell a 

szakalkalmazottaknak a nevelés-oktatással lekötött munkaidő, továbbá a kötött munkaidő 

terhére elvégzett feladatokat, mely hetenként 5 óra. A szakalkalmazottaknak az 5 óra kötött 
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munkaidőből 3 órát a Tagintézmény-vezető által meghatározott hétköznap délután szükséges 

letölteni, a fennmaradó 2 órát a szakalkalmazottak osztják be, hogy a hét melyik napjain 

kívánják letölteni a munkahelyen. 

A szakalkalmazottak a Pedagógus Munkaidő Nyilvántartó lapján jelölik a táppénzt, a 

szabadságot, az igazolt hiányzást, valamint regisztrálják a kötelező óráikon kívül végzett 

munkájuk nevesíthető részeit (továbbképzés, szakképzés, minősítési eljárásban való részvétel, 

stb.). 

Intézményünkben a kötött munkaidő intézményen belül töltendő idejének leszabályozása, a 

Közalkalmazotti Tanács bevonásával történt. Minden tanévben az intézményi éves 

munkatervben meghatározásra kerül az intézményben kötelezően bent töltendő időtartam, 

amelyet mindig az előző évi beszámolók, valamint a tanévre vonatkozó feladatellátás 

szükségessége befolyásol. A kötött munkaidőben (neveléssel oktatással le nem kötött 

munkaidőben) végzett tevékenységet a tagintézményben leadott egyéni órarendekben 

rögzítjük. 

A vezetőnek joga van a nyilvántartó lapok alapján a dolgozót az elvégzett feladatok 

igazolására felszólítani, az ehhez szükséges dokumentumokat a pedagógus köteles bemutatni, 

munkavégzését igazolni. A tagintézmény-vezető (igazgató) a kötött munkaidőben ellátandó 

feladatok meghatározásánál az arányos és egyenletes feladatelosztást tartja szem előtt. 

Az intézmény dolgozóinak a munkáról való rendkívüli távolmaradást, annak okát lehetőleg 

előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 8 óráig jelentenie kell az intézmény 

vezetőjének. 

 

3.3.3. Távolmaradás szabályozása:  

 

A szabadság kiadásának szabályai: 

Az intézmény pedagógusai 25 nap pedagógus pótszabadsággal rendelkeznek, amelynek 

kiadását elsősorban a tanév szüneteihez kell igazítani szabadságolási terv alapján, amelyet a 

tagintézmény-vezető december 31-ig elkészít.  

 

A Mt. 55. § (1) bekezdésben meghatározott távollétek: 

- keresőképtelenség 

- emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő 

- kezelés 

- kötelező orvosi vizsgálat időtartama (kiegészítve az utazás időtartamával) 

- véradás (legalább 4 óra időtartam) 

- a szoptató anya a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermekek 

esetén kétszer két órára, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermekek esetén 

naponta két órára, 

- hozzátartozó halála esetén, hozzátartozónak minősül: házastárs, élettárs, egyeneságbeli 

rokon, házastárs egyeneságbeli rokona, örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermek, 

testvér, valamint örökbefogadó, mostoha és nevelőszülő. (két munkanap) 

- bírósági, hatósági felhívásra az eljárás időtartama 

- különös méltánylást érdemlő személyi, családi, elháríthatatlan ok esetén (indokolt 

távollét időtartama) 
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A munkáltató által – fenntartói jóváhagyással – elrendelhető távollétek: 

 továbbképzéseken, szakképzésen való részvétel távollétnek minősül: 

- ha a munkáltató és munkavállaló között tanulmányi szerződés jött létre, 

- ha a munkáltató kötelezi a munkavállalót továbbképzésen való részvételre, 

- ha a jogszabályban előírt kötelező pedagógus szakvizsga megszerzésére irányuló 

képzésen vesz részt és szerepel az intézmény Beiskolázási Tervében 

- ha a hét évenkénti továbbképzésre vonatkozó rendelkezés hatálya alá tartozik 

 az Intézmény pedagógiai-szakmai munkája érdekében való távollét (tanévenként 5 

nap), melyet abban az esetben tud a pedagógus érvényesíteni, ha írásban a 

tagintézmény vezetője felé kérelemmel él a távollét napját megelőző legalább 15 

nappal előtte, vagy ha a meghívó később jelenik meg, a megjelenést követő napon. A 

tagintézmény vezető írásban engedélyt ad a munkából való távollétre az alábbiak 

szerint:   

 szakmai konferencián, továbbképzésen  

 szakmai napon való részvétel esetén 

 pályaválasztási kiállításon való részvétel, 

 az Intézmény által szervezett rendezvényeken, 

 hivatalos kiküldetés esetén, 

 érdekképviseleti szervek városi, megyei, országos tisztségviselőinek hivatalos 

távolléte. 

A szakalkalmazott köteles a részvételét igazoló dokumentumot 5 napon belül leadni a 

tagintézmény vezetőjének. Ha nem rendelkezik igazolással, akkor a kapott 

információkról beszámol team megbeszélés keretében. 

 

Szakszolgálati feladatellátás nélküli munkanap 

A 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet 34§ (5a) bekezdése alapján: „A tanévben a 

szakalkalmazotti közösség az intézmény munkatervében meghatározott pedagógiai 

szakszolgálati célra 6 munkanapot szakszolgálati feladatellátás nélküli munkanapként 

használhat fel, melyből 2 napot a teljes intézmény, 4 napot pedig a székhelyintézmény és a 

tagintézmények vonatkozásában kell felhasználni.” Intézményi szinten, tanév elején a 

tagintézmények igazgatói tájékoztatást küldenek a főigazgató részére, hogy milyen módon 

kívánják felhasználni a 4 munkanapot. 

 

3. 4. Szakmai értekezlet rendje  

Intézményünk szakmai értekezleteit a Munkatervben határoztuk meg. 

Szakalkalmazotti testület:  

A köznevelési kérdésekben a tagintézmény legfontosabb tanácskozó és véleményező szerve. 

Legfontosabb feladata a munkatervben megfogalmazottak végrehajtása. 

Tagjai: a vezetőkből és az intézmény alapító okiratában meghatározott alapfeladatra létesített 

munkakörökben közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony keretében 

foglalkoztatottakból állók közössége. 
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Értekezletet a közösség évente három alkalommal (év elején, félévkor és a tanév végén) tart, 

de összehívható szükség szerint a tanév folyamán bármikor. 

Az értekezletekről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a tanácskozás lényegét, a 

hozott döntések pontos szövegét. A jegyzőkönyvet a tagintézmény vezetője (igazgató) és a 

jegyzőkönyvvezető írja alá. 

A jegyzőkönyv elkészítéséről, a hozott határozatok nyilvántartásáról, a határozatok 

végrehajtásáról a tagintézmény vezetője gondoskodik. 

Döntéseit, határozatait titkos szavazással vagy egyszerű szótöbbséggel hozza, a szavazatok 

egyenlősége esetén a vezető szava dönt. A döntéshozatal előtt minden szakalkalmazott 

véleményt nyilváníthat, mindenki véleménye egyformán fontos. 

 

Team csoport: 

 

A bizottság munkatársai team munkában látják el feladataikat, napi, illetve heti 

rendszerességgel szakmai konzultatív jelleggel megbeszéléseket tartanak az aktuális esetekről, 

vizsgálatokról.  

Tagjai: közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazott pszichológusok, gyógypedagógusok és 

orvosok. 

 

Önértékelési csoport:  

Az öt évre szóló önértékelési programban a főigazgató meghatározza az önértékelési munka 

célját, elvárt eredményeit, a megvalósításhoz szükséges feladatokat, azok ütemezését és a 

szükséges emberi és egyéb erőforrásokat. 

Tagjai: a tagintézmény választott képviselői.  

Az önértékelési csoporttagok feladatai: 

- A csoporttagok kiemelt szerepet kapnak az önértékelés előkészítésében és 

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

szóló önértékelési program és az éves önértékelési terv elkészítésében.  

- A bevont kollégák felkészítése és folyamatos támogatása az önértékelést 

támogató munkacsoport feladata. 

- Üléseiket az éves önértékelési tervben meghatározott feladatok ütemezése 

szerint tartják. 

Az önértékelési csoport feladatait részletekre kiterjedően az „Önértékelési kézikönyv a 

pedagógiai szakszolgálatok számára” c. kiadvány tartalmazza. 

3. 5. Az intézmény helyiségének használati rendje 

Az intézmény helyiségeit és eszközeit csak rendeltetésének megfelelően és csak arra a célra 

lehet használni, amelyre a helyiséget kialakították. 
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Az egyes helyiségek berendezéseit, felszereléseit, eszközeit csak a vezető engedélyével, 

átvételi elismervény ellenében lehet az intézményből kivinni.  

A pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatba kerülő ügyfelek a nyitvatartási időben az épületbe 

történő belépésüket követően a számukra megjelölt helyiségben várakoznak. A vizsgálatokra 

ütemezés és kiértesítés szerinti előjegyzés alapján van lehetőség. Az ügyfelek használhatják a 

pedagógiai szakszolgálat váróját és mosdóját. Mindazon személyek, akik nem állnak 

jogviszonyban az intézménnyel, csak az ügyintézésben érintett intézeti dolgozó vagy a 

tagintézmény vezetőjének tudtával/engedélyével tartózkodhat. Az ügyintézésre jogosult 

személy feladata gondoskodni arról, hogy a hozzá érkező személy csak az ügyintézés célja 

szerinti helyiségekben tartózkodjon. A vizsgálatokat zavarni nem lehet. Az intézmény minden 

munkatársa köteles a takarékossági szempontok figyelembevételével szervezni és végezni a 

munkáját. 

A vizsgálatra érkező gyermekek/tanulók és kísérőik a vizsgálati beosztás szerint 

tartózkodhatnak az intézményben. 

Vizsgálatra jelentkezés írásban történik, egyéb ügyintézés céljából személyesen, telefonon 

nyitvatartási időben, postai úton, e-mailben folyamatosan várjuk a megkereséseket. 

A nyitvatartástól, a jelentkezés módjáról a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Mátészalkai Megyei Tagintézményének honlapján, továbbá telefonos, e-

mailben történő, és személyes megkeresésre adunk tájékoztatást. 

A beérkezett személyek tájékoztatása, a keresett dolgozók értesítése a szakszolgálati titkár 

vagy a feladat ellátásával megbízott személy feladata. 

A megbízási díjas munkatársak a szerződésben meghatározott óraszámban és időben végzik 

feladataikat az épületben. 

A gyerekekről vizuális – és audio felvétel csak a szülő írásbeli beleegyező nyilatkozatának 

megtétele után készülhet. 

 

4. Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel, valamint a gyámhatósággal való kapcsolattartás formája és rendje  

Részletes tartalmát valamint konkrét formáit a kötelező jogszabályi előírások, valamint az 

érintett intézményekkel és személyekkel kötött együttműködési szerződések, továbbá egyéb 

megállapodások határozzák meg. 

A kapcsolattartás hivatalos postai levelezés, telefonos és személyes megbeszélés, valamint 

internetes üzenetküldés formájában történik. A kapcsolattartási jogosultságokat és 

kötelezettségeket az Intézményi SZMSZ szabályozza. 

 

4. 1.Az intézményi munka megfelelő szintű irányítása érdekében a tagintézmény-vezetőnek 

kapcsolatban kell állnia az alábbi intézményekkel, szervekkel, szervezetekkel: 

 

4. 1. 1. Külső kapcsolatok: 

- a Fenntartó felé a főigazgatón keresztül (A kapcsolat folyamatos, közvetlen, szervezeti 

jellegű. Tartalmát tekintve a partner részéről irányító, ellenőrző, valamint kölcsönösen 

tájékoztató jellegű. A kapcsolattartás hivatalos levelezés és személyes megbeszélés, 

értekezlet formájában történik.) 
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-  az ellátási területhez tartozó óvodák, általános és középiskolák igazgatóival, 

pedagógusaival, gyógypedagógiai intézményekkel (óvodák, iskolák, speciális 

tagozatok, szakiskolák stb.) – kapcsolattartó: tagintézmény vezető, pedagógus, 

ügyintéző 

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás kapcsán bölcsődékkel és 

speciális bölcsődékkel, korai fejlesztő központokkal – elsősorban a szakember 

- az egészségügyben dolgozókkal (védőnők, körzeti orvosok, gyermekpszichiáterek, 

neurológus szakemberek) a tagintézmény vezető, valamint a feladatellátásban részt 

vevő pedagógus 

- az ellátási körzethez tartozó illetékes önkormányzatok képviselőivel, (polgármester, 

jegyző) – elsősorban a tagintézmény-vezetője vagy helyettesén keresztül 

- az ellátási körzethez tartozó illetékes Kormány Hivatal, Járási Hivatal vezetőjével, 

képviselőjével –a tagintézmény vezetője 

- a körzetéhez tartozó Tankerületi Központokkal is együttműködik, hatósági eljárás 

során illetve megküldjük a szakértői vélemény 1 példányát is minden esetben, a 

tagintézmény vezetője 

- A pedagógus minősítésekkel, KIR hivatali ügyintézéssel, valamint szaktanácsadói 

feladatokkal kapcsolatban az Oktatási Hivatal helyi Pedagógiai Oktatási Központjával 

tart kapcsolatot, a tagintézmény-vezetője 

- További 1 évig történő óvodában maradás esetén az Oktatási Hivatal Nyíregyházi 

Pedagógiai Oktatási Központjával tart kapcsolatot, a tagintézmény-vezetője 

- az ellátási területhez tartozó Pedagógiai Szakszolgálat szakembereivel, a tagintézmény 

vezető, pedagógus, ügyintéző 

- Megyei-és Országos Szakértői Bizottságokkal, Székhelyintézménnyel, a tagintézmény 

vezető 

- az ellátási területhez tartozó Gyermekjóléti Szolgálatokkal és gyermekvédelmi 

intézményekkel rendszeres esetmegbeszélések, jelzőrendszeri megbeszélések, 

hivatalos levelezés útján a tagintézmény vezető, pedagógus, ügyintéző 

- más pedagógiai szakszolgálati feladatellátáshoz kapcsolódó szakmai szervezetekkel, 

civil szervezetekkel a tagintézmény-vezető tartja a kapcsolatot 

- Az Intézmény hatékony és magas színvonalú feladatellátás megvalósítása érdekében 

folyamatos és kölcsönös kapcsolatot tart fenn a tagintézmény-vezetője a pedagógiai 

szakszolgálatok (szakszolgálati feladatok, szakemberek) érdekképviseleti szerveivel, 

országos szakmai közösségeivel, fórumaival 

- A Pedagógiai Szakszolgálatot szakmai kérdésekben megkereső, tömegkommunikációt 

képviselő szervezeteknek a Főigazgató jóváhagyásával, a tagintézmény-vezető vagy 

az általa megjelölt szakember nyilatkozhat. Nem szakmai jellegű, az intézmény 

működését érintő kérdésekben, a Főigazgató nyújthat tájékoztatást, a fenntartó 

beleegyezésével 

- Minden más megkeresés esetén a tagintézmény-vezető jogosult hivatalos 

tájékoztatásra. 

 

4. 1. 2. Belső kapcsolatok:  

- igazgatói tanácskozások alkalmával más tagintézmények vezetőivel, főigazgatóval 
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- munkaközösségi megbeszéléseken 

- értekezletek, szakmai megbeszélések alkalmával a tagintézmény alkalmazottaival 

- belső levelezési rendszer, belső információáramlás útján (helyben szokásos módon: 

e-mail, hirdetőtábla, személyes informálás). 

 

4. 2. A magas színvonalú szakmai tevékenység megvalósítása érdekében a 

szakalkalmazottnak kell kapcsolatot tartani az alábbi esetekben: 

 

     4. 2. 1. Külső kapcsolatok: 

- az ellátási körzet oktatási-nevelési intézményeinek pedagógusaival a 

munkakapcsolatban résztvevő szakemberek tartanak rendszeres kapcsolatot a feladat-

ellátási helyen, 

- a gyermekek ellátása során a gyámhatóság, a gyermekjóléti szolgálatok 

munkatársaival, a nevelési-oktatási intézmények pedagógusaival, a további vizsgálatot 

végző szakemberekkel a vizsgálatban részt vevő pedagógusok veszik fel a kapcsolatot, 

- a szakalkalmazottak rendszeres kapcsolatot tartanak az általuk ellátott gyermekek 

szüleivel, gyámjával, gondviselőivel, nevelőszülőkkel személyes konzultáció, 

fogadóóra keretében, 

- az illetékes gyermekpszichiátria orvosaival, gyermekorvosokkal a szakszolgálati 

feladatellátás hatékonyságának érdekében tartanak fenn kölcsönös szakmai 

kapcsolatot, 

- kapcsolatot tartanak minden olyan egészségügyi, gyermekvédelmi intézménnyel, 

valamint országos illetékességű szakértői bizottsággal, amelyek a gyermek 

diagnózisának megalapozását igénylik, fejlesztését segítik. 

4. 2. 2. Belső kapcsolatok: 

- Szakalkalmazotti értekezletek alkalmával, közvetlen munkatársaival, a tagintézmény 

dolgozóival tartanak kapcsolatot. 

- Munkaközösségi értekezletek alkalmával más tagintézmények alkalmazottaival állnak 

munkakapcsolatban az eredményes munkavégzés érdekében. 

 

4. 3. A zökkenőmentes ügyintézés érdekében pedagógiai munkát közvetlenül segítő 

alkalmazott (szakszolgálati titkár) tart rendszeres kapcsolatot az alábbi esetekben: 

4. 3. 1. Külső kapcsolatok: 

- oktatási-nevelési intézmények iskolatitkáraival, 

- szülőkkel, pedagógusokkal időpont egyeztetés miatt, 

- tanulókkal, gyermekekkel (pl.: gyermekek kísérése), 

- fenntartó alkalmazottaival (adminisztratív ügyintézés). 
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4. 3. 2. Belső kapcsolatok: 

- a tagintézmény minden dolgozójával napi kapcsolatban van, 

- a székhelyintézmény adminisztratív munkakörben dolgozó alkalmazottakkal 

rendszeres kapcsolatot tart (ügyintézés, adatszolgáltatás). 

 

4. 4. Kapcsolattartás a szülőkkel: 

- szakszolgálati titkár: értesítés, üzenetek átadása és átvétele. 

- szakemberek: tájékoztatás, vizsgálati eredmények közlése, szakértői vélemény átadása, 

tanácsadás. A team-munka esetén az abban résztvevő minden szakember jogosult és 

köteles a szülővel való kommunikációban információt átadni. 

- tagintézmény-vezető (igazgató): leginkább a panaszos esetekben képviseli az 

intézmény álláspontját. 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás formái: 

- személyes konzultáció, 

- telefonos felvilágosítás, 

- írásbeli tájékoztatás, 

- szórólapok sokszorosítása, kifüggesztése. 

 

A szülők jogai, kötelességei: 

- A szakszolgálat szakfeladatait minden esetben a szülő tudtával és beleegyezésével 

végzi. 

- A szülőket a vizsgálatok helyéről és időpontjáról előre tájékoztatni kell. 

- A komplex vizsgálatok eredményéről, valamint a jogorvoslati lehetőségekről a 

szülőnek tájékoztatást kell adni. 

- Az intézménykijelölés a szülő választásával illetve beleegyezésével történik az 

intézményi jegyzék alapján. 

 

5. A vezetők közötti feladatmegosztás 

5. 1.Tagintézmény vezető (igazgató) feladata: 

közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel: 

- a szakmai munkáért, 

- a szakalkalmazotti testület vezetéséért, 

- a szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért,  

- a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 



 
 

249 
 

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

valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért, 

- a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

- kapcsolatot tart a főigazgatósággal és a székhellyel, 

- adatszolgáltatást végez a főigazgatóság felé, 

- ellenőrzési feladatokat lát el, 

- ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

5. 2. A vezető helyettesítésének rendje: 

A tagintézményben, nincs igazgató-helyettes, a helyettesítést a Nyíregyházi Megyei Szakértői 

Bizottság vezetésével megbízott, szakmi és koordinációs főigazgatóhelyettes látja el. Az 

azonnali döntést igénylő valamennyi ügyben a helyettesítő főigazgató-helyettes dönt. A 

döntést követően a legrövidebb idő alatt az igazgatót tájékoztatja. Halasztható ügyek esetében 

a távol lévő igazgatóval való egyeztetést követően, az ő szóbeli jóváhagyásával, teljes döntési 

jogkörrel rendelkezik a helyettesítő főigazgató-helyettes. A tagintézmény-igazgató 

akadályoztatása esetén a helyettesítő főigazgató-helyettes aláírási jogkörrel rendelkezik, 

kivéve a személy ügyet érintő ügyek esetében: az új dolgozó felvételének kérelme, óraadói és 

túlmunkaszerződések, beszerzésekkel kapcsolatos igények és kötelezettség vállalások 

elindítása, amelyek a tagintézmény-igazgató kizárólagos jogkörébe tartoznak. A 

gazdálkodással és személyüggyel kapcsolatos nem halasztható ügyekben a főigazgató jár el.  

 

5.3. Vezetői munkarend: 

A Mátészalkai Megyei Tagintézmény vezetője a tagintézmény – vezető, igazgató, akit a 

fenntartó nevez ki. Az intézmény igazgatója a hatályos jogszabályoknak, valamint a 

működésre vonatkozó szabályzatoknak megfelelően gyakorolja jogait. Munkáját a 

nevelőtestülettel és a nevelő – oktató munkát segítőkkel, azok közreműködésével látja el. Az 

igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra 

vonatkozó rendelkezések és a munkaköri leírás határozzák meg. Az igazgatónak az intézmény 

vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét valamint feladatait a 

köznevelésről szóló törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a pedagógiai 

szakszolgálati intézmények működéséről szóló rendelet és –módosításai együttesen állapítják 

meg. Az intézmény nevében az igazgató jogosult aláírásra. Az aláírás a körbélyegző 

használatával együtt érvényes. 

 

A tagintézmény szakalkalmazotti értekezletén a tagintézmény – vezetője: 

 beszámol az intézmény eltelt időszak alatt végzett munkájáról 

 értékeli az intézmény programjának, munkatervének teljesítését az adott időszakban 

 értékeli a munkafegyelmet, feltárja a tapasztalt hiányosságokat és azok 

megszüntetésére intézkedéseket fogalmaz meg 

 értékeli az intézményben dolgozók munkakörülményeinek alakulását 

 aktuális információkat közöl 

 meghatározza a további feladatokat 
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Az értekezletre meg kell hívni a tagintézmény valamennyi szakmai munkatársát. 

Az értekezlet napirendjét a tagintézmény vezetője állítja össze. 

Az értekezleten lehetőséget kell adni, hogy a dolgozók véleményüket, észrevételeiket 

kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel, és azokra választ kapjanak. 

 

Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői 

feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. 

 

Az igazgató heti négy órában végzi a gyermekek, tanulók vizsgálatával kapcsolatos 

feladatokat. A közvetlen foglalkozásra megállapított időn felül látja el a vezetői megbízatással 

kapcsolatos feladatait. 

 

6. A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak és a pedagógiai munkát segítőknek – a 

meghatározott képesítési előírásoknak megfelelően - pedagógiai szakszolgálati 

intézmény egyes feladatainak ellátásában történő részvételének rendje 

Az Intézmény dolgozói, munkájukat az Intézményi SZMSZ 1. sz. mellékletében található 

munkaköri leírások alapján a főigazgató és a tagintézmény-vezető (igazgató) közvetlen 

megbízása szerint végzik. 

Az intézmény dolgozói 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat dolgozóit, a jogszabályok 

előírásai szerint a Fenntartó költségvetési rendeletében meghatározott bér és létszámkeret 

alapján a Nyíregyházi Tankerületi Központ alkalmazza. A pedagógiai szakszolgálati 

feladatokat szakirányú felsőfokú végzettségű szakemberek végzik. A nemzeti köznevelési 

törvény és a pedagógiai szakszolgálatok működését szabályozó rendelet szerint a pedagógiai 

szakszolgálat intézményében a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozást – ha a 

rendelet másképp nem rendelkezik – szakvizsgázott pedagógus munkakörben 

foglalkoztatottak végzik. Pedagógiai szakszolgálatban a pedagógus-munkakörök és a 

betöltésükhöz szükséges felsőfokú iskolai végzettségeket és szakképzettségeket a pedagógiai 

szakszolgálati intézmények működését szabályozó 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet 

tartalmazza. A tagintézmény élén tagintézmény – vezető (igazgató) áll. 

 

Pedagógus munkakörök: 

 gyógypedagógus 

 pszichológus 

 logopédus 

 

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak a nevelő és oktató munkát közvetlenül 

segítő és egyéb munkakörök: szakszolgálati titkár, orvos (gyermekpszichiáter, 

gyermekgyógyász) 

 

Az intézmény közösségei: 

- alkalmazotti közösség 
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- szakalkalmazotti közösség 

- munkaközösségek 

- közalkalmazotti tanács 

- önértékelési csoport 

 

Működésük rendjét, tagjait, jogaikat és feladataikat az Intézményi SZMSZ szabályozza. 

 

6. 1. A pedagógus munkakörben alkalmazottak feladatai: 

A, Pszichológus:  

- szabály szerint indult vizsgálatok esetében a háromévesnél fiatalabb gyermekek teljes 

körű pszichológiai vizsgálata,  

- kiegészítő vizsgálatok végzése, a sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása, a 

beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása, a 

szakértői vélemény elkészítése és kiadása. 

- A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók esetében a felülvizsgálatok elvégzése, 

- szükség szerint további orvosi vizsgálatok javasolása. 

- Jogszabályban meghatározott esetben javaslattétel a súlyosan-halmozottan fogyatékos 

gyermekek ápoló-gondozó otthoni ellátására, a három évnél idősebb gyermekek 

bölcsődei ellátására, valamint fogyatékos fiatalok lakóotthoni elhelyezésére. 

- A szülővel együttműködve felveszi az anamnézist, amelyből részletesen tud 

tájékozódni a gyermek előéletéről (ha a szülő rendelkezik felvilágosító adatokkal). 

- Speciális tesztek felhasználásával felméri a gyerekek, tanulók értelmi képességeit, 

megfigyeli a gyermek, tanuló teljesítményhelyzetben adott viselkedését, reakcióit, 

feltárja az alacsony iskolai teljesítmény okait. 

- Kérdőívek, képességvizsgáló tesztek felvételét és mennyiségi kiértékelését elvégzi. 

- Együttműködik közvetlen vezetőjével, a vizsgálatban résztvevőkkel, valamint, a 

szülőkkel. 

- A gyermek beiskolázását illetően javaslatot tesz a további teendőkre. Vizsgálatainak, 

megfigyeléseinek eredménye és a vizsgálatban résztvevők egyeztetett véleménye 

alapján szakértői véleményt készít, javaslatot terjeszt elő a gyermekkel való 

foglalkozásra vonatkozóan. 

- Az általa végzett vizsgálatról, a vizsgálat időpontjától számított 5 napon belül 

véleményt ír, és továbbítja a vizsgálatban közreműködők felé. 

- A kész szakértői véleményt átnézi, az esetleges hibákat javítja, és aláírásával ellen 

jegyzi. 

- A szakértői bizottság szakorvosaival folyamatos kapcsolattartás keretében az orvosi 

vizsgálatokon résztvevő gyerekekről konzultálni köteles. 

- Végzi a szakértői bizottsághoz kerülő új pszichológus kollégák szakszerű 

felkészítését. 

- Felkérésre konzultációs lehetőséget biztosít a széleskörű prevenció érdekében. 
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- Gondoskodik folyamatos önképzéséről, szakmai továbbképzéseken vesz részt, 

törekszik a szakvizsga mielőbbi megszerzésére. 

 

B, Gyógypedagógus, logopédus: 

- szabály szerint indult vizsgálatok esetében a háromévesnél fiatalabb gyermekek teljes 

körű pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálata.  

- Kiegészítő vizsgálatok végzése, a sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása 

érdekében, a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy 

kizárása érdekébe. 

- A szakértői vélemény elkészítése és kiadása. 

- A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók esetében a felülvizsgálatok elvégzése, 

szükség szerint további orvosi vizsgálatot javasol. 

- A jogszabályban meghatározott esetben a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 

családja részére a juttatások és kedvezmények igénybevételéhez szükséges 

igazolásokat kiadja. 

- Jogszabályban meghatározott esetben javaslatot tesz a súlyosan-halmozottan 

fogyatékos gyermekek ápoló-gondozó otthoni ellátására, a három évnél idősebb 

gyermekek bölcsődei ellátására, fogyatékos fiatalok lakóotthoni ellátásra. 

- A szülőkkel együttműködve felveszi az anamnézist, amelyből részletesen tájékozódik 

a gyermek előéletéről (ha a szülő rendelkezik felvilágosító adatokkal). 

- Speciális pedagógiai – gyógypedagógiai módszerekkel felméri a gyerekek, tanulók 

teljesítményszintjét, részképesség-, és tanulás módszertani vizsgálatot végez, 

megfigyeli a gyermek, tanuló teljesítményhelyzetben adott viselkedését, reakcióit, 

képesítésének megfelelően pedagógiai módszerekkel tájékozódik a gyermek, tanuló 

ismereteinek színvonaláról, a tanuló tanulási módszereiről, annak feltételeiről és 

körülményéről, feltárja az alacsony iskolai teljesítmény okait. 

- Kérdőívek, feladatlapok, képességvizsgáló tesztek felvételét és mennyiségi 

kiértékelését végzi. 

- Együttműködik közvetlen vezetőjével, a vizsgálatban résztvevőkkel, valamint, a 

szülőkkel. 

- Az általa végzett vizsgálatról a vizsgálat időpontjától számított 5 napon belül 

véleményt ír, és továbbítja a vizsgálatban közreműködők felé vagy a szakszolgálati 

titkárnak. 

- A kész szakértői véleményt átnézi, az esetleges hibákat javítja, és aláírásával ellen 

jegyzi. 

- Végzi a szakértői bizottsághoz kerülő új gyógypedagógus kollégák szakszerű 

felkészítését. 

- Felkérésre konzultációs lehetőséget biztosít a széleskörű prevenció érdekében. 

- Gondoskodik folyamatos önképzéséről, szakmai továbbképzéseken vesz részt, 

törekszik a szakvizsga mielőbbi megszerzésére. 
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- Elvégzi a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben részesülő gyermekek ellátásához 

kapcsolódó bizottsági feladatokat: a fejlesztési tervek ellenőrzését, együttműködést az 

intézményekkel, szakmai koordinációt, tanév végi értékelést. 

- Folyamatos figyelemmel kísért státuszban levő gyerekek jogszabály által 

meghatározott – évi 2 alkalom – megfigyelését az adott iskolában, óvodában. 

 

3. A pedagógus munkát segítő szakalkalmazottak 

A, Szakszolgálati titkár: 

- a beérkező leveleket, szakértői vizsgálat iránti kérelmeket napra készen iktatja. 

- Az elkészített szakértői véleményeket naprakészen postázza. 

- Minden adminisztrációs tevékenységet köteles elvégezni, ami a szakértői bizottság 

munkájával összefügg. 

- Köteles a rá vonatkozó, hatályos törvényben foglaltakat betartani. 

- Köteles a bizottság részére a megfelelő nyomtatványokat folyamatosan előkészíteni. 

 

B, A szakorvos feladata: 

- a fogyatékosság oki hátterének felderítése,  

- a társuló betegségek feltárása,  

- prognózis felállítása,  

- szükség esetén további szakorvosi vizsgálatra utalás. 

 

7. A belső ellenőrzés rendje 

 

A belső ellenőrzés célja: 

 

A belső ellenőrzés legfontosabb célja a minőségelvű munkavégzés megvalósítása. A belső 

ellenőrzésnek minden szinten biztosítani kell a vezetői munka hatékonyságát és valamennyi 

tevékenység során segítenie kell az intézmény életét és az intézmény működését meghatározó 

jogszabályok, külső és belső szabályzatok, utasítások betartását és betartatását, a 

szabálytalanságok feltárását, a felelősség megállapítását. 

 

Ellenőrzésre jogosult: 

- Főigazgató 

- Főigazgató helyettesek 

- Tagintézmény – vezető (igazgató) 

- Igazgató helyettesek 

- Munkaközösség vezetők 

- Munkacsoport vezetők 

- Az igazgató egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit 

meghatározott céllal és jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére 

kijelölni. 
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Az ellenőrzés kiterjed: 

- munkafegyelemre 

- a munka minőségére 

- a munkaköri kötelezettségben meghatározott feladatokra 

- a szakszolgálati feladatellátáshoz kapcsolódó dokumentumok (forgalmi napló, 

munkanapló, foglalkozással kapcsolatos dokumentumok, szakvélemények, 

szakértői vélemények, INYR vezetése, jelenléti ív, pedagógus munkaidő 

nyilvántartó lap és egyéb intézményi dokumentumok szakember általi pontos 

vezetése, tartalmi és formai szempontok szerinti ellenőrzése). 

 

Az ellenőrzés fajtái: 

- Tervszerű, munkatervben rögzített, előre megbeszélt szempontok szerint. 

- Spontán, alkalomszerűen, a problémák feltárása, megoldása érdekében, vagy napi 

felkészültség mérése érdekében. 

A látogatás mindenkor a jobbítás, a segítés érdekében történik. A tapasztalatok értékelése után 

történik a fejlesztési lehetőségek meghatározása. Az általános tapasztalatokat a dolgozóval 

közösen meg kell beszélni. Az ellenőrzés elvégzését, valamint annak eredményét 

feljegyzésben kell rögzíteni, amelyet az ellenőrzött személy és az ellenőrző fél aláírása igazol. 

Az ellenőrzés során tapasztalt hibát, hiányosságot az ellenőrzött dolgozó megadott határidőn 

belül köteles javítani. 

 

7. 1. Az ellenőrzési terv 

A belső ellenőrzési tevékenységet az éves munkaterv részét képező ellenőrzési terv alapján 

kell végezni.  

Az ellenőrzési terv tartalmi elemei: 

- a tanévben végzendő ellenőrzések főbb célkitűzései, 

- az ellenőrzés időpontja, időtartama, 

- az ellenőrzés vezetője, az esetleges közreműködők neve, 

- az ellenőrzés során alkalmazandó ellenőrzési módszerek, 

- továbbá minden olyan információ, amit az ellenőrzés vezetője fontosnak tart. 

 

Az ellenőrzési tevékenység főbb módszerei: 

- a szakmai tevékenység dokumentumainak (a vizsgált gyermekek/tanulók személyi 

anyagainak, a szakértői véleményeinek stb.) tanulmányozása, 

- tényfeltáró módszerek (beszámolók, felmérések, kérdőív stb.) alkalmazása, 

- létesítmények (vizsgáló helyiségek) ellenőrzése, 

- az intézményi eszközök helyzetének vizsgálata (tesztek, egyéb vizsgáló eszközök). 
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7. 2. Az ellenőrzési tevékenység eljárásrendje 

- Az igazgató vagy az ellenőrzéssel megbízott elkészíti az éves ellenőrzési terv alapján a 

konkrét ellenőrzési programot. 

- Az ellenőrzést végző az ellenőrzést követően megállapításairól, tapasztalatairól és 

javaslatairól előzetes feljegyzést készít, amit ismertet az ellenőrzöttel, aki megjegyzést 

fűzhet hozzá. Az ellenőrzést végző szükség szerint módosít a feljegyzésein. 

- Az ellenőrzést végző ezt követően elkészíti végleges jelentését, a jelentés egy-egy 

példányát átadja az igazgatónak, illetve az ellenőrzöttnek. Az ellenőrzések 

tapasztalatait – a feladatok egyidejű meghatározásával – az ellenőrzött 

alkalmazottakkal egyénileg kell visszajelezni. 

- Az igazgató szükség szerint meghatározza a teendőket, illetve azok végrehajtásának 

határidejét. 

- Az általánosítható tapasztalatokat – a feladatok egyidejű meghatározásával – a 

szakalkalmazotti értekezleten összegezni és értékelni kell. 

 

8. Panaszkezelési szabályzat 

 A panaszos a problémáját az érintett szakembernek akár szóban, akár írásban 

előadhatja. Az érintett szakember a panasz jogosságát haladéktalanul, de legkésőbb a 

következő munkanap végéig kivizsgálja, és annak eredményéről a panaszost 

tájékoztatja. 

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

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

főigazgató-helyettes elleni panasz esetén a főigazgatóhoz) fordulhat. Ezen túlmenően 

közvetlenül fordulhat főigazgatóhoz abban az esetben is, ha a panasszal érintett 

szakember személye nem állapítható meg. A tagintézmény vezetője ((igazgató, 

főigazgató-helyettes elleni panasz esetén a főigazgató) a panaszt három munkanapon 

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

panaszossal. Ha a panasz, probléma bonyolultsága indokolja, az igazgató, a főigazgató 

a kivizsgálás időtartamát egy hónapban határozhatja meg, azonban erről a panaszost 

tájékoztatni kell. 

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

főigazgató ellen irányul, úgy a panaszos az Intézmény fenntartójához fordulhat. Ebben 

az esetben a főigazgató köteles a panaszos rendelkezésére bocsátani a panasszal 

kapcsolatos, annak elbírálásához szükséges adatokat. 
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 9. Intézmény ellátási körzete, az ellátott intézmények jegyzéke:  

  Település Járás  Település Járás 

11 Bátorliget Nyírbátor 456 Mátészalka Mátészalka 

22 Botpalád Fehérgyarmat 457 Méhtelek Fehérgyarmat 

33 Cégénydányád Fehérgyarmat 458 Mérk Mátészalka 

44 Csaholc Fehérgyarmat 459 Milota Fehérgyarmat 

55 Császló Fehérgyarmat 460 Nábrád Fehérgyarmat 

66 Csegöld Fehérgyarmat 461 Nagyar Fehérgyarmat 

77 Csenger Csenger 462 Nagydobos Mátészalka 

88 Csengersima Csenger 463 Nagyecsed Mátészalka 

99 Csengerújfalu Csenger 464 Nagyhódos Fehérgyarmat 

110 Darnó Fehérgyarmat 465 Nagyszekeres Fehérgyarmat 

111 Encsencs Nyírbátor 566 Nemesborzova Fehérgyarmat 

112 Fábiánháza Mátészalka 567 Nyírbátor Nyírbátor 

113 Fehérgyarmat Fehérgyarmat 568 Nyírbéltek Nyírbátor 

114 Fülesd Fehérgyarmat 569 Nyírbogát Nyírbátor 

115 Fülpösdaróc Mátészalka 570 Nyírcsaholy Mátészalka 

116 Gacsály Fehérgyarmat 571 Nyírcsászári Nyírbátor 

117 Garbolc Fehérgyarmat 572 Nyírderzs Nyírbátor 

118 Géberjén Mátészalka 573 Nyírgelse Nyírbátor 

119 Győrtelek Mátészalka 574 Nyírgyulaj Nyírbátor 

220 Gyügye Fehérgyarmat 575 Nyírkáta Mátészalka 

221 Hermánszeg Fehérgyarmat 676 Nyírlugos Nyírbátor 

222 Hodász Mátészalka 677 Nyírmeggyes Mátészalka 

223 Jánkmajtis Fehérgyarmat 678 Nyírmihálydi Nyírbátor 

224 Jármi Mátészalka 679 Nyírparasznya Mátészalka 

225 Kántorjánosi Mátészalka 680 Nyírpilis Nyírbátor 

226 Kérsemjén Fehérgyarmat 681 Nyírvasvári Nyírbátor 

227 Kisar Fehérgyarmat 682 Olcsvaapáti Fehérgyarmat 

228 Kishódos Fehérgyarmat 683 Ópályi Mátészalka 

229 Kisléta Nyírbátor 684 Ököritófülpös Mátészalka 

330 Kisanamény Fehérgyarmat 685 Ömböly Nyírbátor 

331 Kispalád Fehérgyarmat 786 Őr Mátészalka 

332 Kisszekeres Fehérgyarmat 787 Panyola Fehérgyarmat 

333 Kocsord Mátészalka 788 Papos Mátészalka 

334 Komlódtótfalu Csenger 789 Pátyod Csenger 

335 Kölcse Fehérgyarmat 790 Penészlek Nyírbátor 

336 Kömörő Fehérgyarmat 791 Penyige Fehérgyarmat 

337 Magosliget Fehérgyarmat 792 Piricse Nyírbátor 

338 Mánd Fehérgyarmat 793 Pócspetri Nyírbátor 

339 Máriapócs Nyírbátor 794 Porcsalma Csenger 

740 Rápolt Mátészalka 995 Tisztaberek Fehérgyarmat 
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841 Rozsály Fehérgyarmat 996 Tivadar Fehérgyarmat 

842 Sonkád Fehérgyarmat 997 Tunyogmatolcs Fehérgyarmat 

843 Szamosangyalos Csenger 998 Túristvándi Fehérgyarmat 

844 Szamosbecs Csenger 999 Túrricse Fehérgyarmat 

845 Szamoskér Mátészalka 1.100 Tyukod Csenger 

846 Szamossályi Fehérgyarmat 1101 Ura Csenger 

847 Szamosszeg Mátészalka 1102 Uszka Fehérgyarmat 

848 Szamostatárfalva Csenger 1103 Vaja Mátészalka 

849 Szamosújlak Fehérgyarmat 1.104 Vállaj Mátészalka 

850 Szatmárcseke Fehérgyarmat 1105 Vámosoroszi Fehérgyarmat 

951 Terem Nyírbátor 1106 Vásárosnamény Vásárosnamény 

952 Tiborszállás Mátészalka 

1 Vásárosnamény-

Vitka 

Vásárosnamény 

953 Tiszabecs Fehérgyarmat 1107 Zajta Fehérgyarmat 

954 Tiszacsécse Fehérgyarmat 1108 Zsarolyán Fehérgyarmat 

555 Tiszakóród Fehérgyarmat    

 

Iskolák: 

Település Intézmény neve Intézmény címe 

Bátorliget Nyírcsászári-Bátorliget-Terem-

Nyírderzsi Általános Iskola 

Bátorligeti Telephelye 

4343 Bátorliget, Szabadság tér 4. 

Botpalád Szabó Magda Általános Iskola 4955 Botpalád, Fő u. 148. 

Cégénydányád Fehérgyarmati Bárdos Lajos 

Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola Cégénydányádi 

Telephelye 

4732 Cégénydányád, Zrínyi u. 1. 

Csaholc Csaholci Általános Iskola 4967 Csaholc, Kossuth u. 36-40. 

Csegöld Jánkmajtisi Móricz Zsigmond 

Általános Iskola Csegöldi 

Tagintézménye 

4742 Csegöld, Dózsa Gy. u. 3. 

Csenger Makovecz Imre Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

4765 Csenger, Ady E. u. 13-17. 

Csengersima Csengersimai Kölcsey Ferenc 

Körzeti Általános Iskola 

4743 Csengersima, Kodály köz 2. 

Csengerújfalu Makovecz Imre Általános Iskola 

Csengerújfalui Tagiskolája 

4764 Csengerújfalu, Kossuth u. 

59-61. 

Encsencs Encsencs-Penészlek-Nyírvasvári 

Általános Iskola 

4374 Encsencs, Fő u. 68. 

Fábiánháza Fábiánházi Általános Iskola 4354 Fábiánháza, Kossuth u. 47. 

Fehérgyarmat Fehérgyarmati Bárdos Lajos 4900 Fehérgyarmat, Bajcsy-
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Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

Zsilinszky 15. 

Fehérgyarmat Kölcsey Ferenc Református 

Általános Iskola, Óvoda és 

Bölcsőde 

4900 Fehérgyarmat, Május 14 tér 

33. 

Gacsály Csengersimai Kölcsey Ferenc 

Körzeti Általános Iskola Gacsályi 

Tagiskolája 

4972 Gacsály, Petőfi u. 23. 

Géberjén Képes Géza Általános Iskola 

Géberjéni Tagintézménye 

4754 Géberjén, Kossuth u. 7-11 

Győrtelek Győrteleki Fekete István Általános 

Iskola 

4752 Győrtelek, Kossuth u. 133/c. 

Hodász Hodászi Kölcsey Ferenc Általános 

Iskola 

4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. 

Jánkmajtis Jánkmajtisi Móricz Zsigmond 

Általános Iskola 

4741 Jánkmajtis, Kossuth u. 7. 

Jármi Jármi-Papos-Őr Általános Iskola 4337 Jármi, Petőfi u. 18. 

Kántorjánosi Kántorjánosi Móra Ferenc 

Általános Iskola 

4335 Kántorjánosi, Kossuth u. 6. 

Kisar Kisari Kölcsey Ferenc Általános 

Iskola 

4921 Kisar, Tisza u. 8. 

Kisléta Dr. Jósa István Általános Iskola 4325 Kisléta, Kállói u. 6-8. 

Kocsord Kocsordi Jókai Mór Általános 

Iskola 

4751 Kocsord, Jókai u. 14. 

Kölcse Fehérgyarmati Bárdos Lajos 

Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola Kölcsi Telephelye 

4965 Kölcse, Arany J. u. 1. 

Kömörő Túristvándi Molnár Mátyás 

Általános Iskola Kömörői 

Tagintézménye 

4943 Kömörő, Hajnal u. 1. 

 

Máriapócs Dudás Miklós Görögkatolikus Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

4326 Máriapócs, Kossuth tér 10. 

Mátészalka Széchenyi István Katolikus és 

Német Nemzetiségi Általános 

Iskola 

4700 Mátészalka, Széchenyi u. 7. 

Mátészalka Képes Géza Általános Iskola 4700 Mátészalka, Szokolay Örs u. 

2/4. 

Mátészalka Móricz Zsigmond Görögkatolikus 

Kéttannyelvű Általános Iskola 

4700 Mátészalka, Móricz Zs. u. 

96-98. 

Mátészalka Kálvin János Református Általános 

Iskola 

4700 Mátészalka Nagykárolyi út 5 

sz. 
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Mátészalka Nyírbátori Éltes Mátyás Általános 

Iskola, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola és 

Kollégium Móra Ferenc 

Tagintézménye 

4700 Mátészalka, Kossuth tér 4. 

Méhtelek Méhteleki Általános Iskola 4975 Méhtelek, Sport u. 1. 

Mérk Mérk-Vállaj Német Nemzetiségi 

Általános Iskola 

4351 Mérk, Béke u. 19. 

Milota Tiszakóródi Hunyadi Mátyás 

Általános Iskola Milotai 

Tagintézménye 

4948 Milota, Vörösmarty u. 71. 

Nábrád Bornemisza Géza Általános Iskola 4911 Nábrád, Iskola köz 2-4. 

Nagydobos Nagydobosi Általános Iskola 4823 Nagydobos, Fő u. 135. 

Nagyecsed Dancs Lajos Ének-zenei Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

4355 Nagyecsed, Rózsás u. 1. 

Nagyecsed Ecsedi Báthori István Református 

Általános Iskola és Gimnázium 

4355 Nagyecsed, Rákóczi Ferenc 

utca 12 

Nagyszekeres Nagyszekeresi Petőfi Sándor 

Általános Iskola 

4962 Nagyszekeres, Toldi u. 7. 

Nyírbátor Nyírbátori Éltes Mátyás Általános 

Iskola, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola és 

Kollégium 

4300 Nyírbátor, Debreceni u. 67. 

Nyírbátor Báthory Anna Református 

Általános Iskola 

4300 Nyírbátor, Fáy u. 17. 

Nyírbátor Nyírbátori Magyar - Angol 

Kéttannyelvű Általános Iskola 

4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. 

Nyírbéltek Nyírbélteki Szent László Általános 

Iskola 

4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 1-3. 

Nyírbogát Vántus István Általános Iskola 4361 Nyírbogát, Hunyadi u. 1. 

Nyírcsaholy Nyírcsaholyi Benedek Elek 

Általános Iskola 

4356 Nyírcsaholy, Hunyadi u. 25. 

Nyírcsászári Nyírcsászári-Bátorliget-Terem-

Nyírderzsi Általános Iskola 

4331 Nyírcsászári, Kossuth u. 19-

21 

Nyírgelse Nyírgelsei Kölcsey Ferenc 

Általános Iskola 

4362 Nyírgelse, Petőfi tér 4. 

Nyírgyulaj Nyírgyulaji Kossuth Lajos 

Általános Iskola 

4311 Nyírgyulaj, Bajcsy-

Zsilinszky 8-10. 

Nyírkáta Nyírkátai Vörösmarty Mihály 

Általános Iskola 

4333 Nyírkáta, Hodászi u. 3. 
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Nyírlugos Szent Péter és Pál Görögkatolikus 

Általános Iskola 

4371 Nyírlugos, Debreceni u. 2. 

Nyírmeggyes Nyírmeggyesi Arany János 

Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

4722 Nyírmeggyes, Petőfi u. 6. 

Nyírmihálydi Nyírmihálydi Petőfi Sándor 

Általános Iskola 

4363 Nyírmihálydi, Zrínyi u. 11-

13. 

Nyírparasznya Nyírparasznyai Általános Iskola 4822 Nyírparasznya, Rákóczi u. 

88. 

Nyírpilis Nyírpilisi Általános Iskola 4376 Nyírpilis, Károlyi u. 28-30. 

Nyírvasvári Encsencs-Penészlek-Nyírvasvári 

Általános Iskola Nyírvasvári 

Tagintézmény 

4341 Nyírvasvári, Kossuth u. 65. 

Ópályi Ópályi Jókai Mór Általános Iskola  4821 Ópályi, Kálvin János tér 10. 

Ököritófülpös Németh Lili Általános Iskola 4755 Ököritófülpös, Kossuth u. 

57/a. 

 

Ömböly Nyírbélteki Szent László Általános 

Iskola Ömbölyi Telephelye 

4373 Ömböly, Szabadság tér 10 . 

Őr Jármi-Papos-Őr Általános Iskola 

Őri Bibó István Tagintézménye 

4336 Őr, Arany János u. 2. 

Pátyod Dr. Antall József Általános Iskola 4766 Pátyod, Kossuth u. 41. 

Penészlek Encsencs-Penészlek-Nyírvasvári 

Általános Iskola Penészleki 

Tagintézmény 

4267 Penészlek, Vasvári P. u. 47. 

Penyige Fehérgyarmati Bárdos Lajos 

Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola Penyigei 

Tagintézménye 

4941 Penyige, Kossuth u. 81-83. 

Piricse Piricsei Eötvös József Általános 

Iskola 

4375 Piricse, Petőfi u. 1-5. 

Pócspetri KOSZISZ Királyfalvi Miklós 

Katolikus Általános Iskola és 

Óvoda 

4327 Pócspetri, Iskola u. 4. 

Porcsalma Porcsalmai Kiss Áron Általános 

Iskola 

4761 Porcsalma, Kultúr köz 2. 

Rozsály Maróthy János Általános Iskola 4971 Rozsály, Kossuth u. 37/a. 

Szamossályi Cégénydányádi Általános Iskola 

Szamossályi Tagintézménye 

4735 Szamossályi, Béke u. 1-3. 

Szamosszeg Szamosszegi Általános Iskola 4824 Szamosszeg, Nagydobosi u. 

4. 
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Szatmárcseke Szatmárcsekei Kölcsey Ferenc 

Általános Iskola 

4945 Szatmárcseke, Kölcsey u. 11. 

Terem Nyírcsászári-Bátorliget-Terem-

Nyírderzsi Általános Iskola Teremi 

Telephelye 

4342 Terem, Iskola u. 1. 

Tiborszállás Tiborszállási Péchy László 

Adventista Általános Iskola 

4353 Tiborszállás, Dózsa György 

u. 18. 

Tiszabecs Tiszabecsi II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola 

4951 Tiszabecs, Rákóczi u. 13. 

Tiszakóród Tiszakóródi Hunyadi Mátyás 

Általános Iskola 

4946 Tiszakóród, Kossuth u. 42. 

Tunyogmatolcs Tunyogmatolcsi Petőfi Sándor 

Általános Iskola 

4731 Tunyogmatolcs, Árpád u. 3. 

Túristvándi Túristvándi Molnár Mátyás 

Általános Iskola 

4944 Túristvándi, Móricz Zs. u. 2. 

Tyukod Tyukodi Általános Iskola 4762 Tyukod, Árpád u. 29. 

Ura Makovecz Imre Általános Iskola 

Urai Tagiskolája  

4763 Ura, Kossuth u. 39. 

Vaja Vajai Molnár Mátyás Általános 

Iskola 

4562 Vaja, Leiningen u. 1. 

Vállaj Mérk-Vállaj Német Nemzetiségi 

Általános Iskola Vállaji 

Tagintézménye 

 

4351 Vállaj, Szabadság tér 3. 

Vásárosnamény Vásárosnaményi Eötvös József 

Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

4800 Vásárosnamény, Rákóczi u. 

6-12. 

Vásárosnamény Vásárosnaményi Eötvös József 

Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola Kölcsey Ferenc 

Tagintézménye 

4804 Vásárosnamény, Damjanich 

út 34. 

Vásárosnamény Vásárosnaményi Eötvös József 

Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola Petőfi Sándor 

Tagintézménye 

4803 Vásárosnamény, Iskola u. 54. 

 

Óvodák: 

Bátorliget Nyírcsászári-Bátorliget-Terem 

Községek Bátorligeti Tagóvodája 

4343 Bátorliget, Rákóczi u. 12. 

Botpalád Botpalád Község 

Napköziotthonos Óvoda és 

4955 Botpalád, Fő u. 148. 
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Főzőkonyha 

Cégénydányád Cégénydányádi Óvoda 4732 Cégénydányád, Zrínyi u. 58. 

Csaholc CSAHOLCI TÁRSULÁS 

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 

ÉS KONYHA 

4967 Csaholc, Kossuth u. 36/c. 

Csegöld Csegöld-Császló 

Intézményfenntartó Társulás 

Hétszínvirág Óvodája és Konyha 

4742 csegöld, Dózsa u. 4. 

Csenger Riskó Ignác Óvoda 4765 Csenger, Honvéd u. 22. 

Csenger Riskó Ignác Óvoda Telephelye 4765 Csenger, Riskó I. utca 1 

Csengersima Csengersimai Hétszínvirág Óvoda 4743 Csengersima, Kossuth u. 64 

Csengerújfalu TYUKODI CSODÁK VILÁGA 

ÓVODA PERES SÁNDOR 

TAGÓVODA 

4764 Csengerújfalu, Kossuth u. 131. 

Encsencs ENCSENCSI SZÁZSZORSZÉP 

ÓVODA ÉS KONYHA 

4374 Encsencs, Bogáti u. 2. 

Fábiánháza Napközi Otthonos Óvoda 

Fábiánháza 

4354 Fábiánháza, Rákóczi u. 1. 

Fehérgyarmat FEHÉRGYARMATI Eszterlánc 

Óvoda Tavasz utcai Óvodája 

4900 Fehérgyarmat, Tavasz u. 4-6. 

Fehérgyarmat FEHÉRGYARMATI Eszterlánc 

Óvoda Hadház utcai Óvodája 

4900 Fehérgyarmat, Hadház utca 4. 

Fehérgyarmat Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda 4900 Fehérgyarmat, Szent István tér 2. 

Fülesd Kölcsey Ferenc Általános 

Művelődési Központ Óvodája-

FÜLESD 

4964 Fülesd, Kis utca 19 

Gacsály Gacsály Napközi Otthonos Óvoda 4972 Gacsály, Széchenyi u. 11. 

Géberjén GÉBERJÉN ÖRÖKZÖLD 

ÓVODA ÉS KONYHA 

4754 Géberjén, Kossuth u. 15. 

Győrtelek GYŐRTELEKI NAPSUGÁR 

ÓVODA ÉS KONYHA 

4752 Győrtelek, Kossuth u. 133/c. 

Hodász Hodászi Eszterlánc Egységes 

Óvoda - Bölcsőde  

4334 Hodász, Bem J. u. 3-5. 

Hodász Angyalok Kertje Görögkatolikus 

Óvoda 

4334 Hodász, Kölcsey út 9. 

Jánkmajtis Jánkmajtis-Darnó 

Intézményfenntartó Társulás 

Napközi Otthonos Óvodája 

4741 Jánkmajtis, Kossuth u. 19. 

Jármi Jármi-Papos Játéksziget Óvoda 4337 Jármi, Kölcsey u. 16. 

Kántorjánosi Kántorjánosi Csicsergő Óvoda 4335 Kántorjánosi, Arany J. u. 38. 

Kisar KISARI BÓBITA ÓVODA ÉS 

KONYHA 

4921 Kisar, Petőfi u. 2. 
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Kisléta Kislétai Napköziotthonos Óvoda 4325 Kisléta, Debreceni u. 16. 

Kispalád KISPALÁDI NAPKÖZI 

OTTHONOS ÓVODA ÉS 

KONYHA 

4956 Kispalád, Fő utca 20. 

Kisszekeres KISSZEKERESI KÖRZETI 

ÓVODA 

4963 Kisszekeres, Kossuth u. 20/1. 

Kocsord Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda 4751 Kocsord, Árpád u. 57. 

Kölcse Kölcsey Ferenc Általános 

Művelődési Központ 

4965 Kölcse, Kölcsey u. 65. 

Kömörő KÖMÖRŐ ÓVODA 4943 Kömörő, Kossuth u. 39. 

Máriapócs Ékes Virágszál Görögkatolikus 

Óvoda 

4326 Máriapócs, Kossuth tér 12. 

Magosliget MAGOSLIGETI NAPKÖZI 

OTTHONOS ÓVODA ÉS 

KONYHA 

4953 Magosliget, Fő u. 79. 

Mátészalka Négy Évszak Óvoda 4700 Mátészalka, Alkotmány u. 15 

Mátészalka Négy Évszak Óvoda Kikelet 

Tagóvodája 

4700 Mátészalka, Balassi B. u. 39. 

Mátészalka Négy Évszak Óvoda Eszterlánc 

Tagóvodája 

4700 Mátészalka, Kalmár u. 23. 

Mátészalka Négy Évszak Óvoda Napsugár 

Tagóvodája 

4700 Mátészalka, Szatmár u. 1 

Mátészalka Négy Évszak Óvoda Kertvárosi 

Tagóvodája 

4700 Mátészalka, Móricz Zs. út 17. 

Méhtelek MÉHTELEKI ÓVODA ÉS 

KONYHA 

 

4975 Méhtelek, Petőfi u. 4. 

Mérk Mérki Szivárvány Óvoda és 

Művelődési Ház 

4352 Mérk, Béke u. 17. 

Milota Milotai Napköziotthonos Óvoda 4948 Milota, Vörösmarty u. 113. 

Nábrád NÁBRÁDI NAPKÖZI 

OTTHONOS ÓVODA ÉS 

KONYHA 

4911 Nábrád, Árpád u. 72. 

Nagyar SOMVIRÁG ÓVODA 4922 Nagyar, Petőfi út 3. 

Nagydobos Nagydobosi Szivárvány Napközi 

Otthonos Óvoda 

4823 Nagydobos, Fő u. 131. 

Nagyecsed Nagyecsedi Óvoda Telephelye 4355 Nagyecsed, Wesselényi utca 2 . 

Nagyecsed Nagyecsedi Óvoda 4355 Nagyecsed, Vasút utca 10.  

Nyírbátor Nyírbátori Meseház Óvoda 4300 Nyírbátor, Fáy A. u. 19. 

Nyírbátor NYÍRBÁTORI MESEHÁZ 

ÓVODA Kerekerdő tagóvodája 

4300 Nyírbátor, Iskola u. 3. 

Nyírbátor NYÍRBÁTORI MESEHÁZ 

ÓVODA Nyitnikék tagóvodája 

4300 Nyírbátor, József A. u. 7. 
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Nyírbátor NYÍRBÁTORI MESEHÁZ 

ÓVODA Százszorszép tagóvodája 

4300 Nyírbátor, József A. út 17 

Nyírbéltek NYÍRBÉLTEKI GYÖNGYSZEM 

ÓVODA, KONYHA ÉS 

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR 

4372 Nyírbéltek, Széchenyi köz 2. 

Nyírbogát Nyírbogáti Mesekert Egységes 

Óvoda Bölcsőde 

4361 Nyírbogát, Béke tér 1. 

Nyírcsaholy Nyírcsaholyi Hétszínvirág Óvoda 4356 Nyírcsaholy, Hunyadi u. 26. 

Nyírcsászári Nyírcsászári-Bátorliget-Terem 

Községek Közös Óvoda 

4331 Nyírcsászári, Kossuth u. 27. 

Nyírgelse Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda 4362 Nyírgelse, Iskola u. 16. 

Nyírgyulaj NYÍRGYULAJI GESZTENYE 

ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ 

KÖZPONT 

4311 Nyírgyulaj, Petőfi u. 6. 

Nyírkáta Nyírkátai Bajza József Óvoda, 

Könyvtár és Művelődési Ház 

4333 Nyírkáta, Petőfi köz 7. 

Nyírlugos Szent Péter és Pál Görögkatolikus 

Óvoda 

4371 Nyírlugos, Szabadság tér 4. 

Nyírmeggyes Nyírmeggyes Község 

Önkormányzat Nyitnikék Óvodája 

és Konyhája 

4722 Nyírmeggyes, Rákóczi u. 33. 

Nyírmihálydi NYÍRMIHÁLYDI 

ESZTERLÁNC ÓVODA ÉS 

KONYHA 

4363 Nyírmihálydi, Debreceni u. 11. 

Nyírparasznya Nyírparasznya Napközi Otthonos 

Óvoda 

4822 Nyírparasznya, Rákóczi u. 88. 

Nyírpilis Nyírpilisi Menő Manó Óvoda 4376 Nyírpilis, Ady u. 19. 

Nyírvasvári NYÍRVASVÁRI ÓVODA ÉS 

KONYHA 

4341 Nyírvasvári, Kossuth u. 10. 

Ópályi ÓPÁLYI MESEVÁR ÓVODA 4821 Ópályi, Kálvin János tér 10. 

Ököritófülpös Ököritófülpösi Gyöngyszem 

Óvoda 

4755 Ököritófülpös, Kossuth u. 72. 

Ömböly Nyírbélteki Gyöngyszem Óvoda, 

Konyha és Községi Könyvtár 

Ömbölyi Telephelye 

4373 Ömböly, Arany J.utca 2 . 

Őr Őri Napközi Otthonos Óvoda 4336 Őr, Rákóczi u. 50. 

Panyola PANYOLAI NAPKÖZI 

OTTHONOS ÓVODA ÉS 

KONYHA 

4913 Panyola, Szombathelyi utca 14. 

Papos JÁRMI-PAPOS JÁTÉKSZIGET 

ÓVODA PAPOSI ÓVODAI 

4338 Papos, Arany J. u. 2. 
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TAGINTÉZMÉNYE 

Penészlek Penészleki Micimackó Óvoda 4267 Penészlek, Vasvári P. u. 53. 

Penyige PENYIGEI ESZTERLÁNC 

ÓVODA ÉS KONYHA 

4941 Penyige, Kossuth u.33 

Piricse PIRICSEI MESEVÁR ÓVODA 

ÉS KONYHA 

4375 Piricse, Arany J. u. 4. 

Pócspetri KOSZISZ Királyfalvi Miklós 

Katolikus Általános Iskola és 

Óvoda 

4327 Pócspetri, Iskola út 4. 

Porcsalma Porcsalmai Napközi Otthonos 

Óvoda 

4761 Porcsalma, Szabadság tér 32. 

Rozsály Rozsály Napközi Otthonos Óvoda 4971 Rozsály, Sport u. 1. 

Sonkád Kölcsey Ferenc Általános 

Művelődési Központ Óvodája-

SONKÁD 

4954 Sonkád, Kossuth u. 1. 

Szamosbecs Riskó Ignác Óvoda Szamosbecsi 

Tagóvodája 

4745 Szamosbecs, Kossuth utca 8 

Szamossályi Szamossályi Bóbita Óvoda 4735 Szamossályi, Kossuth u. 40. 

Szamosszeg Szamosszegi Napközi Otthonos 

Óvoda 

4824 Szamosszeg, Bercsényi u. 12. 

Szatmárcseke SZATMÁRCSEKEI KÖLCSEY 

FERENC ÓVODA 

4945 Szatmárcseke, Óvoda köz 1 

Terem NYÍRCSÁSZÁRI-

BÁTORLIGET-TEREM 

KÖZSÉGEK TEREMI 

TAGÓVODÁJA 

 

4342 Terem, Fő utca 12 

Tiborszállás Tiborszállási "Nyitnikék" 

Adventista Óvoda 

4353 Tiborszállás, Petőfi u. 9. 

Tiszabecs TISZABECSI 

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 

ÉS FŐZŐKONYHA 

4951 Tiszabecs, Rákóczi u. 40. 

Tunyogmatolcs Tunyogmatolcsi Óvoda 4731 Tunyogmatolcs, Bocskai u. 2. 

Túristvándi TÚRISTVÁNDI ÓVODA ÉS 

KONYHA 

4944 Túristvándi, Bocskai u. 1-3. 

Tyukod Tyukodi Csodák Világa Óvoda 4762 Tyukod, Árpád u. 8. 

Ura TYUKODI CSODÁK VILÁGA 

ÓVODA URAI TAGÓVODA 

4763 Ura, Kossuth u. 57. 

Vaja VAJA TAVIRÓZSA ÓVODA ÉS 

KONYHA 

4562 Vaja, Damjanich u.50-52. 

Vállaj VÁLLAJ NÉMET 

NEMZETISÉGI ÓVODA 

4351 Vállaj, Temető utca 2. 
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Vámosoroszi CSAHOLCI TÁRSULÁS 

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 

ÉS KONYHA VÁMOSOROSZI 

Zrínyi utca 14-15. alatti 

Telephelye 

4966 Vámosoroszi, Zrínyi u. 14-15. 

Vásárosnamény VÁSÁROSNAMÉNYI 

JÁTÉKORSZÁG ÓVODÁI 

4800 Vásárosnamény, Bartók Béla u. 

24. 

Vásárosnamény Vásárosnaményi Játékország 

Óvodái Aranyablak Tagóvodája 

4803 Vásárosnamény, Óvoda utca 2.  

Vásárosnamény Vásárosnaményi Játékország 

Óvodái Tündérkert Tagóvodája 

4804 Vásárosnamény, Damjanich utca 

25.  

 

 Bölcsőde 4700 Mátészalka, Szokolay Ö. u. 6. 
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Középfokú intézmények: 

 

Csenger Kisvárdai SZC Ady Endre 

Középiskolája és 

Kollégiuma 

4765 Csenger, Honvéd utca 5 

Fehérgyarmat Fehérgyarmati Deák Ferenc 

Gimnázium és Kollégium 

4900 Fehérgyarmat, Kiss Ernő 

utca 3. 

Fehérgyarmat Kisvárdai SZC Petőfi 

Sándor Szakgimnáziuma 

4900 Fehérgyarmat, Május 14. 

tér 16 

Fehérgyarmat Kisvárdai SZC Móricz 

Zsigmond Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája 

4900 Fehérgyarmat, Iskola köz 2 

Mátészalka Mátészalkai Esze Tamás 

Gimnázium 

4700 Mátészalka, Kazinczy u. 7. 

Mátészalka Mátészalkai Szakképző 

Iskola és Kollégium Baross 

László Mezőgazdasági 

Szakközépiskolai és 

Szakiskolai Tagintézménye 

4700, Mátészalka Baross László 

út 12-14. 

Mátészalka Mátészalkai SZC Gépészeti 

Szakgimnáziuma és 

Kollégiuma 

4700 Mátészalka, Kölcsey u. 12. 

Mátészalka Mátészalkai SZC Déri 

Miksa Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

4700 Mátészalka, Baross László 

utca 9-11 

Nyírbátor Mátészalkai SZC Bethlen 

Gábor Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

4300 Nyírbátor, Füveskert u. 9. 

Nyírbátor Báthory István Katolikus 

Általános Iskola, 

Gimnázium és 

Szakgimnázium 

4300 Nyírbátor, Ifjúság útja 2. 

Vásárosnamény Vásárosnaményi II. 

Rákóczi Ferenc Gimnázium 

4800 Vásárosnamény, Kossuth út 

9.B 
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Alapítványi intézmények 

 

ÉFOÉSZ 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 4. 

ÉFOÉSZ Szatmári Gyógypedagógiai és Szociális Szolgáltató Központ 4911 Nábrád, Árpád u. 

40. 

 „Tiszavirág” Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ 4337 Jármi, Kossuth u. 41. 

Csodavár Korai Fejlesztő Centrum 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 21. 
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6/C. sz. melléklet 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Baktalórántházi Tagintézményére vonatkozó szabályok 
 

Tagintézmény: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Baktalórántházi Tagintézménye 

 

Ügyviteli telephelye:  4561 Baktalórántháza, Petőfi u. 4. 

 

Feladatellátási helyek: Baktalórántháza, Nyírjákó, Laskod, Nyírkércs, Ramocsaháza, 

Nyíribrony, Levelek, Magy, Ófehértó, Besenyőd, Rohod, 

Petneháza nevelési-oktatási intézményei. 

Működési körzete:  Baktalórántházi járás nevelési-oktatási intézményei 

 

Intézmény webcíme: https://pedagogiai-szakszolgalat-baktaloranthaza.webnode.hu/ 

 

 

A tagintézmény bélyegzőinek lenyomata 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Pedagógiai Szakszolgálat Baktalórántházi Tagintézménye 

 

A tagintézmény fejbélyegzője:   A tagintézmény körbélyegzője: 

 

 

 

 

Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

- tagintézmény-vezető 

 

Intézményi bélyegzőt csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni. Használaton kívül a 

bélyegzőt zárható szekrényébe el kell zárni.  

A bélyegző nyilvántartás és bélyegzőkezelési szabályzatot a Szabolcs – Szatmár – Bereg 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának 7.sz. melléklete 

rögzíti. 
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A TAGINTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE.  

Az Intézmény egész évben folyamatosan működik. 

Hétfő – Csütörtök 7:30-16:00 óráig 

Péntek 7:30-13:30 óráig 

Az Intézmény a feladatainak ellátásához évente, a tanév rendjéhez igazodva munkatervet 

készít.  

 Az Intézmény munkarendje 

Munkaidő 

A munkaidő és pihenőidő magasabb rendű szabályzatát a Kjt., valamint végrehajtási rendelete 

tartalmazza. 

Az intézmény heti 5 napos munkarend szerint működik. Az intézménnyel közalkalmazotti 

jogviszonyban álló munkavállalók heti munkaideje 40 óra. 

A közalkalmazottak munkaidő beosztásának elveit a főigazgató szabja meg, a tagintézmény 

vezető felelős a megvalósításért, a zavartalan működést és a folyamatos feladatellátást szem 

előtt tartva. Az főigazgató a munkaidő beosztást tanév közben is módosíthatja. A munkaidő 

beosztásáról készült dokumentációkat az aktuális tanévre vonatkozóan a tanév elején a 

tagintézmény vezetője megküldi a Főigazgatóság felé. Az aktuális változásokról, naprakészen 

informál. 

A munkaidő nyilvántartása: jelenléti íven, valamint a Pedagógus Munkaidő Nyilvántartó 

lapon történik. A jelenléti íven egyértelműen meghatározható a nevelés-oktatással lekötött 

munkaidő, továbbá a kötött munkaidő terhére elvégzett feladat, mely hetenként 3 óra. A 3 óra 

mindenkinek a hétfő délutáni időszakra tervezendő. A nevelés-oktatással lekötött munkaidőt, 

továbbá a kötött munkaidőt mindenkinek fel kell tüntetni az órarendjében, melyet a 

tagintézmény vezető hagy jóvá. Csak olyan órarend alkalmazható a pedagógusok számára, 

melyet a tagintézmény vezetője aláírásával elfogadott. 

A jelenléti ívet valamint a munkaidő nyilvántaró lapot minden hónap ötödik napjáig az 

igazgatónak át kell adni, aki a munkavégzés időtartamát aláírásával igazolja. Az igazgatónak 

joga van a nyilvántartó lapok alapján a dolgozót az elvégzett feladatok igazolására 

felszólítani, az ehhez szükséges dokumentumokat a pedagógus köteles bemutatni, 

munkavégzését igazolni. 

Törvényben szabályozott távollétek: 

 Szabadság kiadásának szabályai: 

Az intézmény pedagógusai 25 nap pedagógus pótszabadsággal rendelkeznek, amelynek 

kiadását elsősorban a tanév szüneteihez kell igazítani szabadságolási terv alapján, amelyet a 
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tagintézmény-vezető december 31-ig elkészít. A pedagógiai munkát közvetlenül segítő 

munkakörben (pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, gyógytornász) dolgozó 

alkalmazottakat is megilleti a pedagógus pótszabadság, amelyet a szabadságolási terv rögzít. 

 

Munkáltató által – fenntartói jóváhagyással – elrendelhető távollétek: 

 továbbképzéseken, szakképzésen való részvétel távollétnek minősül: 

 ha a munkáltató és munkavállaló között tanulmányi szerződés jött létre, 

 ha a munkáltató kötelezi a munkavállalót továbbképzésen való részvételre, 

 ha a jogszabályban előírt kötelező pedagógus szakvizsga megszerzésére 

irányuló képzésen vesz részt38 és szerepel az intézmény Beiskolázási 

Tervében.  

 ha a hét évenkénti továbbképzésre vonatkozó rendelkezés hatálya alá tartozik 

 az Intézmény pedagógiai-szakmai munkája érdekében való távollét (tanévenként 5 

nap), melyet abban az esetben tud a pedagógus érvényesíteni, ha írásban a 

tagintézmény vezetője / főigazgató felé kérelemmel él a távollét napját megelőző 

legalább 15 nappal előtte, vagy ha a meghívó később jelenik meg, a megjelenést 

követő napon. A tagintézmény vezető / főigazgató írásban engedélyt ad a munkából 

való távollétre az alábbniak szerint:   

 szakmai konferencián, továbbképzésen  

 szakmai napon való részvétel esetén 

 pályaválasztási kiállításon való részvétel, 

 az Intézmény által szervezett rendezvényeken, 

 hivatalos kiküldetés esetén, 

 érdekképviseleti szervek városi, megyei, országos tisztségviselőinek hivatalos 

távolléte. 

A dolgozó köteles a részvételét igazoló dokumentumot a későbbiekben leadni a 

tagintézmény vezetőjének. Ha nem rendelkezik igazolással, akkor a helyben szokásos 

módon a kapott információkról beszámol. 

 

A Taintézmény-vezető helyettesítése 

 

A tagintézményben, nincs igazgató-helyettes, a helyettesítést a Záhonyi, vagy a 

Vásárosnaményi Tagintézmény igazgatója látja el előzetes egyeztetés alapján. Az azonnali 

döntést igénylő valamennyi ügyben a helyettesítő igazgató dönt. A döntést követően a 

legrövidebb idő alatt az igazgatót tájékoztatja. Halasztható ügyek esetében a távol lévő 

igazgatóval való egyeztetést követően, az ő szóbeli jóváhagyásával, teljes döntési jogkörrel 

rendelkezik a helyettesítő igazgató. A tagintézmény-igazgató akadályoztatása esetén a 

helyettesítő igazgató aláírási jogkörrel rendelkezik, kivéve a személy ügyet érintő ügyek 

esetében: az új dolgozó felvételének kérelme, óraadói és túlmunkaszerződések, 

                                                           

38  Az Intézmény aktuális Továbbképzési Programja, Beiskolázási Terve alapján 
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beszerzésekkel kapcsolatos igények és kötelezettség vállalások elindítása, amelyek a 

tagintézmény-igazgató kizárólagos jogkörébe tartoznak. A gazdálkodással és személyüggyel 

kapcsolatos nem halasztható ügyekben a főigazgató jár el. A szakértői véleményeket a 

helyettesítő vezető írja alá a helyettesítés időszakában. 

 a szakmai munkáért, 

 a szakalkalmazotti testület vezetéséért, 

 a szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért,  

 a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

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

valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért, 

 a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért. 

 kapcsolatot tart a főigazgatósággal és a székhellyel, 

 adatszolgáltatást végez a főigazgatóság felé, 

 ellenőrzési feladatokat lát el, 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

Az intézmény dolgozói 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat dolgozóit, a jogszabályok 

előírásai szerint a Fenntartó költségvetési rendeletében meghatározott bér és létszámkeret 

alapján a Nyíregyházi Tankerületi Központ alkalmazza. 

A pedagógiai szakszolgálati feladatokat szakirányú felsőfokú végzettségű szakemberek végzik. 

A nemzeti köznevelési törvény és a pedagógiai szakszolgálatok működését szabályozó 

rendelet szerint a pedagógiai szakszolgálat intézményében a gyermekekkel, tanulókkal való 

közvetlen foglalkozást – ha a rendelet másképp nem rendelkezik – szakvizsgázott pedagógus-

munkakörben foglalkoztatottak végzik. 

Pedagógiai szakszolgálatban a pedagógus-munkakörök és a betöltésükhöz szükséges 

felsőfokú iskolai végzettségeket és szakképzettségeket a pedagógiai szakszolgálati 

intézmények működését szabályozó 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet tartalmazza. 
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Pedagógus munkakörök: 

 gyógypedagógus 

 pszichológus 

 konduktor  

 fejlesztő pedagógus 

 logopédus 

 tanácsadó pedagógus 

 gyógytestnevelő 

 iskola és óvodapszichológia koordinátora 

 tehetséggondozó koordinátor 

 

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak a nevelő és oktató munkát közvetlenül 

segítő alkalmazottak köre: szakszolgálati titkár,  

 

 Munkacsoportok: az intézményi munka, a szakszolgálati feladatellátás egyes 

aktuális, egész intézményt érintő feladatainak megoldására a szakalkalmazotti 

közösségból munkacsoportok hozhatók létre, a szakalkalmazotti közösség vagy a 

vezetőség döntése alapján. A munkacsoport tagjait az intézményvezető, vagy a 

szakalkalmazotti közösség választja meg. Tevékenységük az aktuális feladat 

elvégzéséig tart. 

 

 Önértékelési csoport: Az öt évre szóló önértékelési programban a főigazgató 

meghatározza az önértékelési munka célját, elvárt eredményeit, a megvalósításhoz 

szükséges feladatokat, azok ütemezését és a szükséges emberi és egyéb 

erőforrásokat. Kijelöli az önértékelést támogató munkacsoport tagjait, 

meghatározza, hogy melyek a főigazgató, a tagintézmény vezetők, és melyek az 

önértékelést támogató munkacsoport által végzendő feladatok, illetve mely 

feladatokba milyen feltételek és eljárásrend szerint vonhatók be további kollégák.  

 

- Az önértékelési csoporttagok feladatai: 

- A csoporttagok kiemelt szerepet kapnak az önértékelés előkészítésében és 

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

évre szóló önértékelési program és az éves önértékelési terv elkészítésében.  

 

- A bevont kollégák felkészítése és folyamatos támogatása az önértékelést támogató 

munkacsoport feladata. 

 

Pedagógus munkakörben 

A pedagógusok teljes munkaideje: a kötelező óraszámokból, valamint a nevelő-oktató 

munkával vagy gyermekekkel a szakfeladatnak megfelelő foglalkozással összefüggő 

feladatok ellátásához szükséges munkaidőből áll.  
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A pedagógiai szakszolgálat intézményében alkalmazott pedagógusok teljes munkaidőben 

történő foglalkoztatás esetében közvetlen foglalkozás keretében végzik: 

- a gyermekek, tanulók vizsgálatával, 

- egyéni vagy csoportos foglalkoztatásával, 

- a tanácsadással kapcsolatos feladataikat . 

A pedagógiai szakszolgálatban pedagógus munkakörben dolgozók kötelező óraszáma: 

 - igazgató   4 óra 

- pedagógusok   21 óra  

A pedagógusok munkaidő beosztását meghatározza a tanév rendje, az éves munkaterv, az 

órarend és a folyamatos nyitva tartás. A pedagógus a szakszolgálati intézményben ellátandó 

feladatok végzéséhez szükséges időtartamon túlmenően nem köteles az intézményben 

tartózkodni. 

A KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA 

 Tagintézmény-vezetőnek kapcsolatban kell állnia 

Külső kapcsolatok: 

- a Fenntartó és/vagy működtető felé az elsődleges kapcsolattartó a Pedagógiai Szakszolgálat 

részéről, 

- az ellátási területhez tartozó óvodák, általános és középiskolák igazgatóival 

(Baktalórántháza, Nyírjákó, Laskod, Nyírkércs, Ramocsaháza, Nyíribrony, Levelek, Magy, 

Ófehértó, Besenyőd, Rohod, Petneháza) 

- az ellátási körzethez tartózó illetékes önkormányzatok képviselőivel, polgármesterekkel 

(Baktalórántháza, Nyírjákó, Laskod, Nyírkércs, Ramocsaháza, Nyíribrony, Levelek, Magy, 

Ófehértó, Besenyőd, Rohod, Petneháza települések tekintetében) 

- az ellátási területhez tartozó Gyermekjóléti Szolgálatokkal rendszeres esetmegbeszélések, 

jelzőrendszeri megbeszélések, hivatalos levelezés alkalmával valósul meg a kapcsolattartás a 

tagintézmény-vezető részéről. 

- más pedagógiai szakszolgálati feladatellátáshoz kapcsolódó szakmai szervezetekkel, a 

tagintézmény-vezető tart kapcsolatot szükség szerint. 

- a Pedagógiai Szakszolgálatot megkereső tömegkommunikációt képviselő munkatársaknak 

szakmai kérdésekben az igazgató vagy az általa megbízott szakember nyilatkozhat. 

- minden más megkeresés esetén a tagintézmény-vezető jogosult hivatalos tájékoztatásra a 

fenntartóval való egyeztetés után. 
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Belső kapcsolatok: 

- főigazgató 

-    igazgatói tanácskozások alkalmával más tagintézmények vezetőivel 

- értekezletek alkalmával a tagintézmény alkalmazottaival 

.A magas színvonalú szakmai tevékenység megvalósítása érdekében a szakalkalmazottnak 

kell kapcsolatot tartani az alábbi esetekben: 

Külső kapcsolatok: 

- Az ellátási körzet oktatási-nevelési intézményeinek pedagógusaival, szülőkkel a 

munkakapcsolatban résztvevő szakalkalmazott tart rendszeres kapcsolatot a feladat-

ellátási helyén. 

- A gyermekek ellátása során a gyámügy, a gyermekjóléti szolgálatok munkatársaival, a 

nevelési-oktatási intézmények pedagógusaival, a további vizsgálatot végző 

szakemberekkel a vizsgálatban részt vevő pedagógusok veszik fel a kapcsolatot. 

 

- A szakalkalmazottak rendszeres kapcsolatot tartanak az általuk ellátott gyermekek 

szüleivel, gyámjával, gondviselőivel, nevelőszülőkkel személyes konzultáció, 

fogadóóra keretében. 

- Az illetékes Gyermekpszichiátria szakembereivel leginkább a pszichológusok tartanak 

szakmai kapcsolatot. 

- A gyógytestnevelők az iskolaorvosokkal, védőnőkkel ápolnak rendszeres kapcsolatot 

(szűrések) 

- A gyermekorvosokkal a pszichológusok tarják a kapcsolatot szükség szerint. 

- Kapcsolatot tart minden olyan egészségügyi, gyermekvédelmi intézménnyel, valamint 

országos illetékességű szakértői bizottsággal, amelyek a gyermek diagnózisának 

megalapozását igénylik, fejlesztését segítik. 

Belső kapcsolatok: 

- Szakalkalmazotti értekezletek alkalmával, közvetlen munkatársaival, a tagintézmény 

dolgozóival tart kapcsolatot. 

- Munkaközösségi értekezletek alkalmával más tagintézmények alkalmazottaival tart 

kapcsolatot. 

A TAGINTÉZMÉNYBEN FOLYÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ 

SZABÁLYOK. 

A belső ellenőrzés célja: 

 

A belső ellenőrzés legfontosabb célja a minőségelvű munkavégzés megvalósítása. 

A belső ellenőrzésnek minden szinten biztosítani kell a vezetői munka hatékonyságát és 
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valamennyi tevékenység során segítenie kell az intézmény életét és az intézmény működését 

meghatározó jogszabályok, külső és belső szabályzatok, utasítások betartását és betartatását, a 

szabálytalanságok feltárását, a felelősség megállapítását. 

 

Az intézményi belső ellenőrzés feladatai: 

- biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az éves munkatervben és egyéb 

belső szabályzataiban előírtak alapján) működését, 

- segítse elő az intézményben folyó munka eredményességét, hatékonyságát, 

- segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését, 

- az intézményvezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók 

munkavégzéséről, 

- feltárja és jelezze az intézményvezetés és a dolgozók számára a szakmai és jogi 

előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt, 

- szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével kapcsolatos 

belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

 

Az ellenőrzés irányelvei: 

- biztosítsa az intézmény felelős vezetői számára az információt az intézményben folyó 

munka tartalmáról és annak szakmai színvonaláról. 

- segítse a vezetői irányítást, a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa az 

intézmény törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai működését. 

- fogja át a pedagógiai munka egészét 

- biztosítsa a Pedagógiai Szakszolgálat jogszerű működését. 

 

Az ellenőrzésre jogosult: 

- Főigazgató 

- Igazgatók 

- Igazgató helyettesek 

 

Az ellenőrzésre jogosult belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei: 

 

- A belső ellenőrzést végző dolgozó jogosult: 

o az ellenőrzéshez kapcsolódva az intézmény bármely helyiségébe belépni, 

o az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról 

másolatot készíteni, 

o az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelemmel 

kísérni, 

o az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni. 

 

- A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles: 

o az ellenőrzéssel kapcsolatban, a jogszabályokban és az intézmény belső 

szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelően eljárni, 

o az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni, 

o az észlelt hiányosságokat írásban (vagy szóban?) közölni az ellenőrzött 
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dolgozókkal és a saját, illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével, 

o hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott utasítás 

szerint időben megismételni. 

 

Az ellenőrzésre jogosult belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai: 

 

- Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban, az intézmény 

belső szabályzataiban, a munkaköri leírásában, az éves ellenőrzési tervben előírtak szerint 

a tanév során folyamatosan végezni, 

- Az ellenőrzések teljesítéséről, az ellenőrzés megállapításairól közvetlen felettesét 

tájékoztatnia kell, 

- Az ellenőrzés tényét és megállapításait írásba kell foglalnia, ha bármelyik érintett fél (az 

ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött, vagy annak felettese) kéri, 

- Hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést végzőnek: 

- a hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az ellenőrzött dolgozó figyelmét, 

- a hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie kell. 

 

Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei: 

 

- Az ellenőrzött dolgozó jogosult: 

o az ellenőrzés megállapításait megismerni (ellenőrzési feljegyzés), 

o az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket tenni, 

és ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez. 

 

- Az ellenőrzött dolgozó köteles: 

o az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő 

kéréseit teljesíteni, 

o a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni. 

 

Az ellenőrzés kiterjed: 

- munkafegyelemre 

- a munka minőségére 

- a munkaköri kötelezettségben meghatározott feladatokra 

- a szakszolgálati feladatellátáshoz kapcsolódó dokumentumok (forgalmi napló, 

munkanapló, foglalkozással kapcsolatos dokumentumok, szakvélemények, 

szakértői vélemények, INYR vezetése, jelenléti ív, pedagógus munkaidő 

nyilvántartó lap és egyéb intézményi dokumentumok szakember általi pontos 

vezetése, tartalmi és formai szempontok szerinti ellenőrzése) 

 

Az ellenőrzés fajtái: 

- Tervszerű, munkatervben rögzített, előre megbeszélt szempontok szerint. 

- Spontán, alkalomszerűen, a problémák feltárása, megoldása érdekében, vagy napi 

felkészültség mérése érdekében. 

A látogatás mindenkor a jobbítás, a segítés érdekében történik. A tapasztalatokat értékeljük, 
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meghatározzuk a fejlesztési lehetőségeket. Az általános tapasztalatokat közösenmegbeszéljük. 

Az ellenőrzések tapasztalatait – a feladatok egyidejű meghatározásával – az ellenőrzött 

alkalmazottakkal egyénileg kell megbeszélni és feléjük az észrevételeket visszajelezni. 

Az ellenőrzés elvégzését, valamint annak eredményét feljegyzésben kell rögzíteni, amelyet az 

ellenőrzött személy és az ellenőrző fél aláírása igazol. Az ellenőrzés során tapasztalt hibát, 

hiányosságot az ellenőrzött dolgozó megadott határidőn belül köteles javítani. Ennek tényét a 

már meghatározott módon kell feljegyzésben rögzíteni, igazolni. 

Az általánosítható tapasztalatokat – a feladatok egyidejű meghatározásával – a tanév végi 

szakalkalmazotti értekezleten összegezni és értékelni kell.  

 

FELADATOK, JOGOSULTSÁGOK 

Az intézmény  közalkalmazotti jogviszonyban levő munkatársai munkaköri leírás  alapján 

végzik munkájukat.  

Az intézmény minden dolgozója köteles megismerni és a munkavégzés során megtartani a 

munkájával kapcsolatos jogszabályokat, az intézeti belsô szabályzatokat, illetve utasításokat. 

 

Minden dolgozó felelős: 

Az intézményi tulajdon védelméért, a feladat végzéséhez rendelkezésre  bocsájtott eszközök 

szakszerû kezeléséért, rendeltetésszerű használatáért, azok biztonságos megőrzéséért, 

Minden dolgozó köteles úgy dolgozni, úgy véleményt mondani, megnyilatkozni, hogy az az 

intézmény érdekeivel ne kerüljön ellentmondásba. 

A szakalkalmazotti közösség legfontosabb feladata a szakfeladatokon résztvevő 

gyermekek/tanulók magas színvonalú fejlesztése. 

Szakmai értekezlet rendje: 

- tanévnyitó és tanévzáró értekezlet 

- munkaterv szerint szakmai értekezlet (2-3 havonta 

 

Baktalórántházi Tagintézmény ellátási körzete, az ellátási oktatási-nevelési Intézmények 

jegyzéke:  

 Ellátási Körzet: Baktalórántháza, Nyírjákó, Laskod, Nyírkércs, Ramocsaháza, Nyíribrony, 

Levelek, Magy, Ófehértó, Besenyőd, Rohod, Petneháza 

Ellátandó települések, nevelési-oktatási intézmények: 

TELEPÜLÉS INTÉZMÉNY CÍM Irányító 

sz. 

BAKTALÓRÁNTHÁZA Zengő Erdő Óvoda Baktalórántháza, 

Zrínyi u. 3/b. 

4561 

Baktalórántházi Reguly Antal Általános 

Iskola 

Baktalórántháza, 

Petőfi u.4. 

4561 

Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Baktalórántháza, 4561 
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Szakképző Iskola és Kollégium Naményi út 7. 

NYÍRJÁKÓ Zengő Erdő Óvoda Nyírjákói 

Tagintézménye 

Nyírjákó, Fő u. 

18. 

4541 

Baktalórántházi Reguly Antal Általános 

Iskola Nyírjákói Tagintézménye 

Nyírjákó, Petőfi 

u. 13-15. 

4541 

NYÍRKÉRCS Ramocsháza-Nyírkércs-Nyíribrony 

Községi Óvoda 

Nyírkércs, Fő u. 

83. 

4537 

Nyárády Mihály Általános Iskola Petőfi 

Sándor Tagintézménye 

Nyírkércs, Fő u. 

83. 

4537 

RAMOCSHÁZA Ramocsháza-Nyírkércs-Nyíribrony 

Községi Óvoda 

Ramocsaháza, 

Görgey u. 14. 

4536 

Nyárády Mihály Általános Iskola Ramocsaháza, 

Kossuth Lajos u. 

56/a. 

4536 

NYÍRIBRONY Ramocsháza-Nyírkércs-Nyíribrony 

Községi Óvoda 

Nyíribrony, Fő u. 

95/A. 

4535 

Nyárády Mihály Általános Iskola Móra 

Ferenc Tagintézménye 

Nyíribrony, Fő u. 

46. 

4535 

LEVELEK Leveleki Kastélykert Óvoda Levelek, Rákóczi 

u. 34. 

4555 

Gárdonyi Géza Általános Iskola Levelek, Kossuth 

L. u. 3. 

4555 

ÓHEHÉRTÓ Ófehértói Általános Művelődési Központ 

Kastélykert Óvoda és Egységes Óvoda 

és Óvoda-Bölcsőde 

Ófehértó Úttörő u. 

6-8. 

4558 

Ófehértói Általános Iskola Ófehértó,Úttörő u. 

6-8. 

4558 

BESENYŐD Besenyődi Óvoda Besenyőd, Petőfi 

u. 10. 

4557 

Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola 

Besenyődi Tagintézménye 

Besenyőd, Deák 

Ferenc u. 1/a. 

4557 

MAGY Palásti László Általános Iskola és Óvoda Magy, Hősök tere 

4. 

4556 

Palásti László Általános Iskola és Óvoda Magy, tompa 

Mihály u. 2. 

4556 

LASKOD Laskodi Nefelejcs Óvoda Laskod, Kossuth 

Lajos u. 40/B. 

4543 

Baktalórántházi Reguly Antal Általános 

Iskola Platánfa Általános Iskolája 

Laskod, Móricz 

Zsigmond u. 24. 

4543 

PETNEHÁZA Petneházai Óvoda Petneháza, Béke 

u. 1. 

4542 

PetneházyDávid  Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

Petneháza, Arany 

J. u. 11-13. 

4542 

ROHOD Mese-vár Óvoda Rohod, Petőfi u. 

6. 

4563 

Szentpétery Zsigmond Általános Iskola Rohod, Jókai Mór 

u. 6. 

4563 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Csengeri 

Tagintézményére vonatkozó szabályok 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Csengeri Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye: 4765 Csenger, Kossuth út 2. 

 

Feladatellátási helyek: Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Pátyod, Porcsalma, 

Szamosbecs, Tyukod, Ura nevelési-oktatási intézményei. 

Működési körzete: Csengeri járás 

Intézmény webcíme: https://pedagogiaiszakszolgalatcsenger.webnode.hu/ 

 Az intézmény bélyegzőinek lenyomata 

 

 Tagintézmény 

 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Pedagógiai Szakszolgálat Csengeri Tagintézménye 

 

            Az intézmény fejbélyegzője:                                            Az intézmény körbélyegzője: 

 

 

 

 

 

Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

- tagintézmény-vezető 

 

Pecsétet csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni. Használaton kívül a pecsétet zárható 

szekrényébe el kell zárni.  

 

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE: 

A tagintézmény vezetése: 

A tagintézmény vezetője az igazgató. Az igazgató munkáját, a tagintézmény vezetésével 

összefüggő feladatait – a tagintézmény egy vagy több feladatának szakmai irányítását ellátó 

igazgató-helyettes segíti.  
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Igazgató: 

 közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel 

 a szakmai munkáért, 

 a szakalkalmazotti testület vezetéséért, 

 a szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért,  

 a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

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

valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért, 

 a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért. 

 kapcsolatot tart a főigazgatósággal és a székhellyel, 

 adatszolgáltatást végez a főigazgatóság felé, 

 ellenőrzési feladatokat lát el, 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

AZ INTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁSA 

Az intézményvezető felelőssége 

Az intézményvezető személyében felelős: 

 Az Intézmény szakszerű és törvényes működéséért 

 Az alapító okiratban meghatározott tevékenységek megfelelő ellátásáért 

 Az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséért  

 A szakmai munkáért 

 A tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak 

teljességéért és hitelességéért 

 A munkavégzés egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a balesetek 

megelőzéséért. 

 

Az Intézmény vezetése körében az intézményvezető: 

- szervezi és ellenőrzi az intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai 

követelmények érvényesülését 

- döntésre előkészít az intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos minden 

olyan ügyet, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe 

- előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket és az intézmény 

közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait 

- kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét 

- gyakorolja a ráruházott munkáltatói, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot az 

intézmény közalkalmazottai felett 

- tájékoztatást ad a fenntartónak az intézmény tevékenységéről 

- teljesíti a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója által kért adatszolgáltatást 
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- szakmai értekezletet hív össze az intézmény működésével kapcsolatos feladatok 

megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, az operatív 

feladatok irányítása céljából 

 

Helyettesítési rend 

A tagintézményben, nincs igazgató-helyettes, a helyettesítést a Fehérgyarmati tagintézmény 

igazgatója látja el. Az azonnali döntést igénylő valamennyi ügyben a helyettesítő igazgató 

dönt. A döntést követően a legrövidebb idő alatt az igazgatót tájékoztatja. Halasztható ügyek 

esetében a távol lévő igazgatóval való egyeztetést követően, az ő szóbeli jóváhagyásával, 

teljes döntési jogkörrel rendelkezik a helyettesítő igazgató. A tagintézmény-igazgató 

akadályoztatása esetén a helyettesítő igazgató aláírási jogkörrel rendelkezik, kivéve a személy 

ügyet érintő ügyek esetében: az új dolgozó felvételének kérelme, óraadói és 

túlmunkaszerződések, beszerzésekkel kapcsolatos igények és kötelezettség vállalások 

elindítása, amelyek a tagintézmény-igazgató kizárólagos jogkörébe tartoznak. A 

gazdálkodással és személyüggyel kapcsolatos nem halasztható ügyekben a főigazgató jár el. 

A szakértői véleményeket a helyettesítő vezető írja alá a helyettesítés időszakában.  

A TAGINTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE 

A Tagintézmény egész évben folyamatosan működik, a nyári időszakban a szabadságok 

kiadása-kivétele következtében csak 1-1 szakember tartózkodik az intézményben. 

A tagintézmény a Makovecz Imre Általános Iskola Kossuth utcai épületében helyezkedik el. 

Ezért a tanítási szünetekben (tavaszi-, őszi szünet) a tanítás rendjéhez igazodva a 

szakszolgálati tevékenység szünetel. Feladatvégzés, esetlegesen külső helyszínen. 

Nyitva tartás: 

Hétfő-Csütörtök: 7.30-16.00 

Péntek: 7.30-13.30 

A Tagintézmény a feladatainak ellátásához évente, a tanév rendjéhez igazodva munkatervet 

készít. A munkatervnek biztosítania kell, hogy: 

 január 1-31 között az Oktatási Hivatalhoz beérkezett kérelmek a tankötelezettség 

megkezdésének halasztásáról esetében, ha szakértői bizottsági kirendelés történik, a 

határidők betartásával, soron kívül elvégezhetőek legyenek a vizsgálatok; 

 május utolsó munkanapjáig elkészüljenek azok a szakértői vélemények, amelyek 

tekintetében közigazgatási hatósági eljárás indult. 
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A Tagintézmény munkarendje 

Munkaidő 

 

A munkaidő és pihenőidő magasabb rendű szabályzatát a Kjt, valamint végrehajtási rendelete 

tartalmazza. 

Az intézmény heti 5 napos munkarend szerint működik. Az intézménnyel közalkalmazotti 

jogviszonyban álló munkavállalók heti munkaideje 40 óra. 

Az intézmény közalkalmazottainak munkaidő beosztását az igazgató szabja meg, a zavartalan 

működést és a feladatellátást szem előtt tartva. Az igazgató a munkaidő beosztást tanév 

közben is módosíthatja. 

 Pedagógus munkakörben 

 

A pedagógusok teljes munkaideje: a kötelező óraszámokból, valamint a nevelő-oktató 

munkával vagy gyermekekkel a szakfeladatnak megfelelő foglalkozással összefüggő 

feladatok ellátásához szükséges munkaidőből áll.  

A pedagógiai szakszolgálat intézményében alkalmazott pedagógusok teljes munkaidőben 

történő foglalkoztatás esetében közvetlen foglalkozás keretében végzik: 

- a gyermekek, tanulók vizsgálatával, 

- egyéni vagy csoportos foglalkoztatásával, 

- a tanácsadással kapcsolatos feladataikat. 

A pedagógiai szakszolgálatban pedagógus munkakörben dolgozók kötelező óraszáma: 

 - igazgató   4 óra 

- pedagógusok   21 óra  

A pedagógusok munkaidő beosztását meghatározza a tanév rendje (szorgalmi időszak), az 

éves munkaterv, az órarend és a folyamatos nyitva tartás biztosítását tartalmazó nyári 

munkarendje. A pedagógus a szakszolgálati intézményben ellátandó feladatok végzéséhez 

szükséges időtartamon túlmenően nem köteles az intézményben tartózkodni. 

Az intézmény nem pedagógus dolgozó tervezett munkaidő beosztása: 

- szakszolgálati titkár:    8-12 óra 

A kötött munkaidő terhére elvégzett feladat heti 11 órás időkeretéből a tagintézményben kell 

tölteni 3 órát. A 3 óra kötött munkaidő főigazgató elrendelése alapján mindenkinek a hétfő 

délutáni időszakra tervezendő. 

Az órarend tervezése során indokolt esetben a hétfői 3 óra átcsoportosítására is lehetősége van 

a pedagógusnak, de ezt minden esetben egyeztetnie kell a tagintézmény vezetővel, és 

szükséges a tagintézmény vezető jóváhagyása. 
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A KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA  

 

Külső kapcsolatok: 

 

 Tagintézmény-vezetőnek kapcsolatban kell állnia 

- a Fenntartó és/vagy működtető felé az elsődleges kapcsolattartó a Pedagógiai 

Szakszolgálat részéről, 

- az ellátási területhez tartozó óvodák, általános és középiskolák igazgatóival.  

- az ellátási körzethez tartózó illetékes önkormányzatok képviselőivel, 

polgármesterekkel szükség szerint, 

- az ellátási területhez tartozó Gyermekjóléti Szolgálatokkal rendszeres 

esetmegbeszélések, jelzőrendszeri megbeszélések, hivatalos levelezés alkalmával 

valósul meg a kapcsolattartás a tagintézmény-vezető részéről. 

- más pedagógiai szakszolgálati feladatellátáshoz kapcsolódó szakmai szervezetekkel, a 

tagintézmény-vezető tart kapcsolatot szükség szerint. 

- a Pedagógiai Szakszolgálatot megkereső tömegkommunikációt képviselő 

munkatársaknak a tagintézmény-vezető nyilatkozhat. 

- minden más megkeresés esetén a tagintézmény-vezető jogosult hivatalos tájékoztatásra, 

Belső kapcsolatok: 

- igazgatói tanácskozások alkalmával más tagintézmények vezetőivel, főigazgatóval 

- értekezletek alkalmával a tagintézmény alkalmazottaival 

 

A magas színvonalú szakmai tevékenység megvalósítása érdekében a szakalkalmazottnak 

kell kapcsolatot tartani az alábbi esetekben: 

 

Külső kapcsolatok: 

- Az ellátási körzet oktatási-nevelési intézményeinek pedagógusaival, szülőkkel a 

munkakapcsolatban résztvevő szakalkalmazott tart rendszeres kapcsolatot a feladat-ellátási 

helyén. 

- A gyermekek ellátása során a gyámügy, a gyermekjóléti szolgálatok munkatársaival, a 

nevelési-oktatási intézmények pedagógusaival, a további vizsgálatot végző szakemberekkel a 

vizsgálatban részt vevő pedagógusok veszik fel a kapcsolatot. 

- A szakalkalmazottak rendszeres kapcsolatot tartanak az általuk ellátott gyermekek szüleivel, 

gyámjával, gondviselőivel, nevelőszülőkkel személyes konzultáció, fogadóóra keretében. 
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- Az illetékes Gyermekpszichiátria szakembereivel leginkább a pszichológus tart szakmai 

kapcsolatot. 

- A gyógytestnevelők az iskolaorvosokkal, védőnőkkel ápolnak rendszeres kapcsolatot 

(szűrések) 

- A gyermekorvosokkal a pszichológusok tarják a kapcsolatot szükség szerint. 

- Kapcsolatot tart minden olyan egészségügyi, gyermekvédelmi intézménnyel, valamint 

országos illetékességű szakértői bizottsággal, amelyek a gyermek diagnózisának 

megalapozását igénylik, fejlesztését segítik. 

Belső kapcsolatok: 

- Szakalkalmazotti értekezletek alkalmával, közvetlen munkatársaival, a tagintézmény 

dolgozóival tart kapcsolatot. 

- Munkaközösségi értekezletek alkalmával más tagintézmények alkalmazottaival tart 

kapcsolatot. 

 

A TAGINTÉZMÉNYBEN FOLYÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 

 A belsőellenőrzés célja: 

 

A belsőellenőrzés legfontosabb célja a minőségelvű munkavégzés megvalósítása. A 

belsőellenőrzésnek minden szinten biztosítani kell a vezetői munka hatékonyságát és 

valamennyi tevékenység során segítenie kell az intézmény életét és az intézmény működését 

meghatározó külső és belső jogszabályok, szabályzatok, utasítások betartását és betartatását, a 

szabálytalanságok feltárását, a felelősség megállapítását. 

 

A tagintézményi belső ellenőrzés feladatai: 

- biztosítsa a tagintézmény törvényes (a jogszabályokban, az éves munkatervben és egyéb 

belső szabályzataiban előírt) működését, 

- segítse elő a tagintézményben folyó munka eredményességét, hatékonyságát, 

- segítse elő a tagintézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését, 

- az intézményvezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók 

munkavégzéséről, 

- feltárja és jelezze az intézményvezetés és a dolgozók számára a szakmai és jogi 

előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt, 

- szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével kapcsolatos 

belső és külső értékelések elkészítéséhez. 
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Az ellenőrzés irányelvei: 

- biztosítsa a tagintézmény felelős vezetője számára az információt az intézményben folyó 

munka tartalmáról és annak színvonaláról. 

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

intézmény törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai működését. 

- Fogja át a pedagógiai munka egészét 

- Biztosítsa a Pedagógiai Szakszolgálat jogszerű működését. 

Az ellenőrzés kiterjed: 

- munkafegyelemre 

- a munka minőségére 

- a munkaköri kötelezettségben meghatározott feladatokra 

 Az ellenőrzés fajtái: 

- Tervszerű, munkatervben rögzített, előre megbeszélt szempontok szerint. 

- Spontán, alkalomszerűen, a problémák feltárása, megoldása érdekében, vagy napi 

felkészültség mérése érdekében. 

A látogatás mindenkor a jobbítás, a segítés érdekében történik. A tapasztalatokat értékeljük, 

meghatározzuk a fejlesztési lehetőségeket. Az általános tapasztalatokat közösen 

megbeszéljük. 

 

Az igazgató egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit meghatározott céllal 

és jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 

ÖNÉRTÉKELÉS 

Az intézmény minden évben elkészíti az intézményre vonatkozó Éves önértékelési tervet, 

melyben meghatározza az önértékelésben résztvevő(k) körét. Az önértékelési terv tartalmazza 

továbbá önértékelés feladatait, a felelősöket, határidőket. 

FELADATOK, JOGOSULTSÁGOK 

Az intézmény  közalkalmazotti jogviszonyban levő munkatársai munkaköri leírás  alapján 

végzik munkájukat.  

Az intézmény minden dolgozója köteles megismerni és a munkavégzés során megtartani a 

munkájával kapcsolatos jogszabályokat, az intézeti belsô szabályzatokat, illetve utasításokat. 

Minden dolgozó felelős: 

Az intézményi tulajdon védelméért, a feladat végzéséhez rendelkezésre  bocsájtott eszközök 

szakszerû kezeléséért, rendeltetésszerű használatáért, azok biztonságos megőrzéséért, 

Minden dolgozó köteles úgy dolgozni, úgy véleményt mondani, megnyilatkozni, hogy az az 

intézmény érdekeivel ne kerüljön ellentmondásba.  

A szakalkalmazotti közösség legfontosabb feladata a szakfeladatokon résztvevő 

gyermekek/tanulók magas színvonalú fejlesztése. 
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Szakmai értekezlet rendje: 

- tanévnyitó és tanévzáró értekezlet 

- munkaterv szerint szakmai értekezlet (2-3 havonta) 

- rendkívüli esetben szükség szerint bármikor összehívható 

 

A TAGINTÉZMÉNY ELLÁTÁSI KÖRZETE 

Csenger járás 11 települése 

Az ellátott intézmények jegyzéke: 

 

1. Makovecz Imre Általános Iskola  

4762  Csenger, Ady E. u. 13-17. 

1.1.  Tagiskola: 4764 Csengerújfalu, Petőfi u. 59-61 

1.2. Tagiskola: 4763 Ura, Kossuth u. 36 

2. Riskó Ignác Óvoda 

4765 Csenger, Honvéd u. 22. 

2.1. Telephely 4765 Csenger, Riskó Ignác u. 1. 

2.2. Szamosbecsi Tagóvoda, 4745 Szamosbecs, Kossuth u. 8. 

3. Kölcsei Ferenc Általános Iskola 

4743 Csengersima, Kodály-köz 2. 

3.1 Telephely: 4972 á, Petőfi u. 23. 

4. Csengersimai Hétszínvirág Óvoda 

4743 Csengersima, Kossuth u. 2. 

5. Általános Iskola Tyukod 

4762  Tyukod, Árpád u. 29. 

6.  Csodák Világa Óvoda 

            4762 Tyukod, Árpád u.10tsza 

6.1. Urai Tagóvoda 

4763  Ura, Kossuth u. 57. 

7. Antall József Általános Iskola 

4763  Pátyod, Kossuth u. 41. 

8. Óvoda Pátyod 

4764  Pátyod, Kossuth u. 41. 

9. Kiss Áron Általános Iskola 

4761 Porcsalma, Kultúr-köz 2. 

10. Napközi Otthonos Óvoda 

4761 Porcsalma, Szabadság tér 32. 

11. Csengerújfalu Mesevirág Óvoda 

4764 Csengerújfalu, Kossuth u. 131. 

12. Gacsály Napközi Otthonos Óvoda 

4972 Gacsály, Széchenyi utca 11. 
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6/E. sz. melléklet 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Fehérgyarmati Tagintézményére vonatkozó szabályok 

 
Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (1): A köznevelési intézmény  

működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési  

szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg.   

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szervezeti és működési 

szabályzata határozza meg a pedagógiai szakszolgálati intézmény szervezeti felépítését, 

továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal 

más hatáskörbe. A Fehérgyarmati Tagintézmény szervezeti és működési szabályzata a 

központi szabályzathoz igazodva, a tagintézményben kialakított cél- és feladatrendszerek, 

tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony 

kapcsolatrendszerét rögzíti.  

Az SZMSZ célja az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a diagnosztikai és terápiás 

tevékenység zavartalan biztosításának garantálása a köznevelési törvényben és a végrehajtási 

rendeletekben foglaltak érvényre juttatása.  

Az SZMSZ kiterjed az intézmény alkalmazottaira, az intézmény által ellátott gyermekekre és 

tanulókra, valamint az intézménnyel kapcsolatban álló személyekre.   

Az SZMSZ visszavonásig érvényes. 

Az SZMSZ nyilvános, megtekinthető a tagintézményben, valamint elérhető a 

tagintézményünk honlapján: https://fgyszakszolg.webnode.hu/ 

 

Tagintézmény: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Fehérgyarmati Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye: 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár u. 3. 

A tagintézmény bélyegzőinek lenyomata 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Fehérgyarmati Tagintézménye 

 

A tagintézmény fejbélyegzője:    A tagintézmény körbélyegzője: 

 

 

 

Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

- igazgató, illetve az általa megbízott személy 

Használaton kívül a bélyegzőt/az iroda zárható szekrényébe/ el kell zárni. 

A bélyegző nyilvántartás és bélyegzőkezelési szabályzatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának 7.sz. melléklete rögzíti. 

https://fgyszakszolg.webnode.hu/
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A Tagintézmény szervezeti felépítése 

 

 A tagintézmény vezetése: 

 A tagintézmény vezetője az igazgató.  

 

 Igazgató: 

 ∙ közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel 

          ♣ a szakmai munkáért,  

          ♣ a szakalkalmazotti testület vezetéséért,  

          ♣ a szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, 

          ♣ a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

 

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

valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért, 

          ♣ a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért. 

          ∙ kapcsolatot tart a főigazgatósággal és a székhellyel, 

          ∙ adatszolgáltatást végez a főigazgatóság felé, 

          ∙ ellenőrzési feladatokat lát el, 

          ∙ ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

A tagintézmény irányítása 

 A tagintézményvezető felelőssége 

 A tagintézményvezető személyében felelős:  

∙ A Tagintézmény szakszerű és törvényes működéséért  

∙ Az alapító okiratban meghatározott tevékenységek megfelelő ellátásáért 

 ∙ Az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséért 

 ∙ A szakmai munkáért  

∙ A tervezési, beszámolási, információ szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak 

teljességéért és hitelességéért 

 ∙ A munkavégzés egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a balesetek 

megelőzéséért. 

 

 A tagintézmény-vezető:  

- szervezi és ellenőrzi az intézmény feladatainak végrehajtását,  

- biztosítja a szakmai követelmények érvényesülését 

 - döntésre előkészít az intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos minden olyan 

ügyet, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe  

- előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket és az intézmény 

közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait 

 - kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét 
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 - gyakorolja a ráruházott munkáltatói, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot az intézmény 

közalkalmazottai felett 

 - tájékoztatást ad a fenntartónak az intézmény tevékenységéről 

 - teljesíti a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója által kért adatszolgáltatást 

 - szakmai értekezletet hív össze az intézmény működésével kapcsolatos feladatok 

megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, az operatív feladatok 

irányítása céljából  

 

 Az igazgatót akadályoztatása, távolléte esetén 

A tagintézményben, nincs igazgató-helyettes, a helyettesítést a Csengeri tagintézmény 

igazgatója látja el. Az azonnali döntést igénylő valamennyi ügyben a helyettesítő igazgató 

dönt. A döntést követően a legrövidebb idő alatt az igazgatót tájékoztatja. Halasztható ügyek 

esetében a távol lévő igazgatóval való egyeztetést követően, az ő szóbeli jóváhagyásával, 

teljes döntési jogkörrel rendelkezik a helyettesítő igazgató A tagintézmény-igazgató 

akadályoztatása esetén a helyettesítő igazgató aláírási jogkörrel rendelkezik, kivéve a 

személy ügyet érintő ügyek esetében: az új dolgozó felvételének kérelme, óraadói és 

túlmunkaszerződések, beszerzésekkel kapcsolatos igények és kötelezettség vállalások 

elindítása, amelyek a tagintézmény-igazgató kizárólagos jogkörébe tartoznak. A 

gazdálkodással és személyüggyel kapcsolatos nem halasztható ügyekben a főigazgató jár el. 

A szakértői véleményeket a helyettesítő vezető írja alá a helyettesítés időszakában.  

 

A Tagintézmény illetékességi területe: 

A Fehérgyarmati járást magába foglaló 49 település: 

Botpalád, Cégénydányád, Császló, Csaholc, Csegöld, Darnó, Fehérgyarmat, Fülesd, Garbolc, 

Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény, Kispalád, 

Kisszekeres, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nagyar, Nagyhódos, 

Nagyszekeres, Nábrád, Nemesborzova, Olcsvaapáti, Panyola, Penyige, Rozsály, Sonkád, 

Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse Tiszakóród, Tisztaberek, Tivadar, Tunyogmatolcs, 

Túristvándi, Túrricse, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Szamossályi, Szamosújlak, Zsarolyán 

 

Ellátásra jogosult Köznevelési Intézmények Fehérgyarmat Járásban:  

 

Ó V O D A ÁLTALÁNOS I S K O L A 

Botpalád Község Napköziotthonos Óvoda 

és Főzőkonyha 

4955  Botpalád, Fő u. 148  

Szabó Magda Általános Iskola  

4955  Botpalád, Fő u. 148. 

Cégénydányádi Óvoda 

4732 Cégénydányád, Zrínyi u.58. 

Cégénydányádi Általános Iskola 

4732 Cégénydányád, Zrínyi u. 1.  

Csegöld- Császló Intézményfenntartó 

Társulás Hétszínvirág Óvodája és 

Konyha 

4742  Csegöld ,Dózsa  Gy. u. 4. 

Csegöldi Általános Iskola  

4742 Csegöld, Dózsa Gy. u.3. 
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Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda és 

Bölcsőde 

4900 Fehérgyarmat, Szent István tér 2.  

Fehérgyarmati Bárdos Lajos Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

4900  Fehérgyarmat, Bajcsy – Zs. u.15. 

Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda Tavasz 

utcai Óvodája 

4900 Fehérgyarmat, Tavasz utca 4-6. 

Jánkmajtisi Móricz Zsigmond Általános 

Iskola  

4741 Jánkmajtis, Kossuth u.7. 

Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda 

Hadház utcai Óvodája 

4900  Fehérgyarmat, Hadház utca 4. 

Kisari Kölcsey Ferenc Általános Iskola  

4921 Kisar, Tisza u. 8. 

Kölcsey Ferenc Általános Művelődési 

Központ Óvodája 

4964 Fülesd, Kis utca 19. 

Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola   

4965 Kölcse, Arany J. u. 1. 

 

Jánkmajtis-Darnó Intézményfenntartó 

Társulás Napközi Otthonos Óvodája 

4741 Jánkmajtis, Kossuth utca 19. 

Túristvándi Molnár Mátyás Általános 

Iskola Kömörői Tagintézménye 

4943 Kömörő, Hajnal u. 1. 

Jánkmajtis-Darnó Intézményfenntartó 

Társulás Napközi Otthonos Óvodája 

Arany János Úti Telephelye 

4741  Jánkmajtis, Arany János út 17. 

Méhteleki Általános Iskola  

4975  Méhtelek, Sport u. 1 

Kisari Bóbita Óvoda és Konyha 

4921 Kisar, Petőfi u. 2.          

Tiszakóródi Hunyadi Mátyás Általános 

Iskola 

 Milotai Tagintézménye 

4948  Milota, Vörösmarty u. 71. 

Kispaládi Napközi Otthonos Óvoda és 

Konyha 

4956 Kispalád, Fő u.20. 

Bornemissza Géza Általános Iskola  

4911  Nábrád, Iskolaköz 4 

Kisszekeresi Körzeti Óvoda 

4963 Kisszekeres, Kossuth u. 20/1 

Nagyszekeresi Petőfi Sándor Általános 

Iskola  

4962 Nagyszekeres, Toldi u. 7. 

Kölcsey Ferenc ÁMK Óvodája – Kölcse 

intézményegység 

4965 Kölcse, Kölcsey u. 65. 

Fehérgyarmati Bárdos Lajos Általános és 

Alapfokú Művészeti Iskola   Penyigei 

Tagintézménye  

4941 Penyige, Kossuth u. 81-83. 

Kömörő Óvoda 

4943 Kömörő, Kossuth u. 39. 

Maróthy János Általános Iskola 

4971 Rozsály, Kossuth u. 37/a 

Magosligeti Napközi Otthonos Óvoda és 

Konyha 

4953 Magosliget, Fő u. 79. 

Cégénydányádi Általános Iskola 

Szamossályi Tagintézménye  

4735  Szamossályi, Béke u.1-3 

Méhteleki Óvoda és Konyha 

4975 Méhtelek, Petőfi utca 4. 

Szatmárcsekei Kölcsey Ferenc Általános 

Iskola  

4945  Szatmárcseke, Kölcsey u. 11.  

Milotai Napköziotthonos Óvoda 

4948 Milota, Vörösmarty u. 113. 

Tiszabecsi II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola  
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4951  Tiszabecs, Rákóczi u. 13. 

Nábrádi Napköziotthonos Óvoda és 

Konyha 

4911 Nábrád, Árpád u. 72. 

Tiszakóródi Hunyadi Mátyás Általános 

Iskola 

4946 Tiszakóród, Kossuth u. 42. 

Somvirág Óvoda 

4922 Nagyar, Petőfi u. 3. 

Tunyogmatolcsi Petőfi Sándor Általános 

Iskola 

4731 Tunyogmatolcs, Árpád u.3. 

Panyolai Napközi Otthonos Óvoda és 

Konyha 

4913 Panyola, Szombathelyi utca 14. 

Túristvándi Molnár Mátyás Általános 

Iskola  

4944 Túristvándi, Móricz Zsu.2. 

Penyigei Eszterlánc Óvoda és Konyha 

4941 Penyige, Kossuth u. 33. 

Kölcsey Ferenc Református Általános 

Iskola és Óvoda 

4900 Fehérgyarmat, Május 14.tér 33. 

Rozsály Napközi Otthonos Óvoda 

4971 Rozsály, Sport utca 1. 

 

 Kölcsey Ferenc ÁMK Óvodája- Sonkád 

4954 Sonkád, Kossuth u. 1. 

Szamossályi Bóbita Óvoda 

4735 Szamossályi, Kossuth L. u. 40. 

Szatmárcsekei Kölcsey Ferenc Óvoda 

4945 Szatmárcseke, Óvoda köz  

Tiszabecsi Napközi Otthonos Óvoda és 

Főzőkonyha 

4951 Tiszabecs, Rákóczi utca 40. 

Milotai Napköziotthonos Óvoda 

Tiszakóródi Tagintézménye 

4946 Tiszakóród, Petőfi utca 2. 

Aranyalma Óvoda és Konyha 

4969 Tisztaberek, Fő utca 3. 

Tunyogmatolcsi Óvoda 

4731 Tunyogmatolcs, Bocskai utca 2. 

Túristvándi Óvoda és Konyha 

4944 Túristvándi, Bocskai utca 1-3 

Csaholci Társulás Napköziotthonos 

Óvoda és Konyha 

4966 Vámosoroszi, Zrínyi u. 8/A 

Zajta Napközi Otthonos Óvoda 

4974 Zajta, Petőfi u. 1. 

 

KÖZÉPISKOLÁK 

Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános 
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Iskola, Gimnázium és Kollégium 

4900 Fehérgyarmat, Kiss Ernő utca 3. 

Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi 

Sándor Közgazdasági, Informatikai és 

Ügyviteli Szakgimnáziuma 

4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 16. 

Kisvárdai SZC Móricz Zsigmond 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

4900 Fehérgyarmat, Iskola köz 2. 
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A TAGINTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE 

A Tagintézmény egész évben folyamatos nyitva tartás szerint működik. A szakszolgálati 

feladatellátás az év során bármikor megkezdhető illetve befejezhető. 

A tagintézmény feladatainak ellátásához évente, a tanév rendjéhez igazodva munkatervet 

készít, amely tartalmazza a működésével kapcsolatos eseményeket, feladatokat és azok 

időpontját, a főigazgató által megadott irányelvek és szempontok alapján. 

Nyitva tartás: 

hétfőtől- csütörtökig  7.30 – 16.00 

pénteken   7.30 – 14.00 

Az intézményben folyamatos nyitva tartást biztosítunk. A szabadságolást a tanév rendjéhez 

igyekszünk igazítani. 

Az alkalmazottak a kötelező óraszámuk idejében kötelesek a Szakszolgálat intézményében 

és/vagy a feladat-ellátási körzet intézményeiben tartózkodni.  

A gyógypedagógus és logopédus szakemberek a tanév során a kötelező szűrést/vizsgálatot és 

terápiás foglalkozásokat külső helyszíneken, az ellátási körzet óvodáiban/iskoláiban végzik. A 

pszichológiai ellátás a szakszolgálat intézményében zajlik, a szakemberek a csoportos 

terápiákat látják el külső helyszínen, az ellátáshoz tartozó iskolákban, igény szerint. 

 A kötött munkaidőre vonatkozóan minden tanévben a munkaterv az irányadó.  

A pedagógusok munkájáról a jogszabályban előírtaknak megfelelően Munkaidő 

nyilvántartást, Jelenléti ívet vezetünk, melyet havonta ellenőrzünk. 

A kulcshasználat rendje: 

A Pedagógiai Szakszolgálat Fehérgyarmati Tagintézményének bejárati kulcsával az igazgató 

és a szakszolgálati titkár rendelkezik. Az intézmény többi alkalmazottja a kulcsot csak az 

igazgató engedélyével vagy utasítására használhatja a szükségesnek ítélt ideig. A kulcs 

felvételét és leadását egy arra rendszeresített jegyzékben vezetni kell. 

Az intézmény kulcsait az arra kijelölt helyen kell tárolni. A kulcsokat címkével kell ellátni. 

Az intézmény kulcsainak biztonságos tárolásáért az igazgató felelős. 

A kulcsok másolatait (pótkulcsokat külön kell tárolni, címkével el kell látni. A kulcsokról 

nyilvántartást vezetünk, melyet minden évben a leltározás alkalmával ellenőrzünk. 

A helyiségek és az épület biztonságos bezárásáért a szakszolgálati titkár, illetve az aktuálisan 

kulcshasználó alkalmazott felelős. Az épület zárásakor minden esetben ellenőrizni kell az 

ablakokat, az elektromos berendezéseket áramtalanítani kell. 
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A kulcsok rendeltetésszerű használatáért minden kulcshasználó fegyelmi és büntetőjogi 

felelősséggel tartozik. Ha az alkalmazott elveszíti a nála lévő kulcsot, köteles azt 

haladéktalanul jelezni felettesének, s amennyiben ez a helyzet visszaélésre adhat okot, a zárat 

le kell cserélni. A zárak, kulcsok cseréjéről minden esetben feljegyzést kell készíteni. 

A Tagintézmény munkarendje 

Munkaidő 

Az intézmény heti 5 napos munkarend szerint működik. Az intézménnyel közalkalmazotti 

jogviszonyban álló munkavállalók heti munkaideje 40 óra. 

A közalkalmazottak munkaidő beosztásának elveit a főigazgató szabja meg, a tagintézmény 

vezető felelős a megvalósításért, a zavartalan működést és folyamatos feladatellátást szem 

előtt tartva. 

A munkaidő nyilvántartása: jelenléti íven, valamint a Pedagógus Munkaidő Nyilvántartó 

lapon történik, amelyből egyértelműen meghatározható a nevelés-oktatással lekötött 

munkaidő, továbbá a kötött munkaidő terhére elvégzett feladat, mely hetenként 5 óra. Az 5 

óra kötött munkaidőből 3 óra mindenkinek a hétfő délutáni időszakra tervezendő. A 

fennmaradó heti 2 órát a pedagógusok illesztik be órarendjükbe. A nevelés-oktatással lekötött 

munkaidőt, továbbá a kötött munkaidőt mindenkinek fel kell tüntetni az órarendekben, melyet 

a tagintézmény vezetője hagy jóvá. Csak olyan órarend alkalmazható a pedagógusok 

számára, melyet a tagintézmény vezetője aláírásával elfogadott, és megküldte a főigazgatóság 

felé.  

Az intézményben dolgozó pedagógusok kötelesek a közvetlen foglalkozással lekötött 

munkaidejükben és a kötött munkaidőben (neveléssel oktatással le nem kötött munkaidőben) 

végzett tevékenységüket igazolni, a munkaidő letöltését a jelenléti íven vezetni. A 

nyilvántartás heti lebontásban történik, minden hónap ötödik napjáig az igazgatónak át kell 

adni, aki a munkavégzés időtartamát aláírásával igazolja. Az igazgatónak joga van a 

nyilvántartó lapok alapján a dolgozót az elvégzett feladatok igazolására felszólítani, az ehhez 

szükséges dokumentumokat a pedagógus köteles bemutatni, munkavégzését igazolni. 

A szakszolgálati titkár az ügyviteli telephelyen tartózkodik (heti 40 órában) az alábbiak 

szerint: 

Hétfőtől – csütörtökig  7.30– 16.00  

Pénteken:   7.30 – 14.00 

 

- Az intézmény közalkalmazottai munkájukat az órarendben rögzítettek szerint végzik. 

A szakemberek órarendjüket maguk alakítják ki, figyelembe véve az ellátandó 

gyermekek szükségleteit, a szülők és partnerintézmények igényeit, lehetőségeit, 

valamint a feladatellátási helyek megközelíthetőségét. A szakemberek órarendjeit a 

tagintézmény vezetője hagyja jóvá. 
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- A munkarend rugalmasan változtatható a fogadó intézmény kérésére, a 

gyermeklétszám változása, illetve más, munkarendet befolyásoló tényező miatt. A 

munkarend változását a tagintézmény vezetője engedélyezi. 

- A pedagógus a foglalkozás megkezdése előtt 10 perccel, köteles a munkahelyén, 

feladatellátási helyén megjelenni. 

- A pedagógus a rendkívüli távolmaradás tényét és okát legkésőbb az adott nap 8.00 

óráig köteles jelezni a tagintézmény vezetőnek vagy a szakszolgálati titkárnak. Az 

érintett tanulók/gyermekek szüleit, intézményét a pedagógus vagy a szakszolgálati 

titkár értesíti az órák elmaradásáról. 

 

Pedagógus munkakörben 

 

A pedagógusok teljes munkaideje: 

A neveléssel-oktatással (szakszolgálati feladatellátással) lekötött munkaidőben a közvetlen 

foglalkozással kapcsolatos feladataikat végzik. A pedagógus heti teljes munkaidejének 

nyolcvan százalékát (kötött munkaidő) a vezető által meghatározott feladatok ellátásával 

köteles tölteni, a fennmaradó munkaidő beosztását, felhasználását maga jogosult 

meghatározni.39 

326/2013 (VIII.30.) Korm.rendelet 17§ (4) bekezdése alapján: „ A neveléssel-oktatással 

lekötött munkaidejét meghaladóan a pedagógusnak további tanórai és egyéb foglalkozás, 

pedagógiai szakszolgálati közvetlen foglalkozás megtartása akkor rendelhető el, ha 

a) a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére, 

b) a munkakör nincs betöltve, és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, 

feltéve, hogy a munkaközvetítési eljárás sikertelen maradt, és a pedagógusok állandó 

helyettesítési rendszerében sem áll rendelkezésre megfelelő szakember vagy 

c) a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt 

váratlanul lehetetlenné vált. 

Az egy pedagógusnak elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások, pedagógiai szakszolgálati 

közvetlen foglalkozások száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat órát nem 

haladhatja meg, egy pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási nap.  

326/2013 (VIII.30.) Korm.rendelet 17§ (3) alapján: A kollektív szerződés, ennek hiányában a 

munkáltató határozza meg, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket a pedagógusnak a 

nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálat intézményében, és melyek azok a 

feladatok, amelyeket az intézményen kívül lehet teljesítenie.” 

 

 

A pedagógiai szakszolgálat intézményében alkalmazott pedagógusok a közvetlen foglalkozás 

keretében végzik40: 

                                                           

39 Nkt. 62.§ (5) 

40 Nkt. 62.§ (13) 
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- a gyermekek, tanulók vizsgálatával, 

- egyéni vagy csoportos foglalkoztatásával, 

- a tanácsadással, gondozói tanfolyamok megtartásával kapcsolatos feladataikat. 

 

A pedagógiai szakszolgálatban pedagógus munkakörben dolgozók kötelező óraszáma: 

 - igazgató   4 óra 

- pedagógusok   21 óra  

-gyakornok                             20 óra 

A pedagógusok munkaidő beosztását meghatározza a tanév rendje (szorgalmi időszak), az 

éves munkaterv, az órarend.  

A kötött munkaidőben végzett feladatok közül az alábbiak rendelhetők el41: 

1. foglalkozások, vizsgálatok, szűrések, egyéb közvetlen foglalkozások előkészítése, 

2. a gyermekek, tanulók fejlődésének, vizsgálati eredményeinek értékelése, 

3. szakértői, továbbá a pedagógiai szakszolgálati tevékenység során keletkező vizsgálati és 

egyéb vélemények készítése, 

4. fejlesztési tervek készítése, 

5. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

6. eseti helyettesítés, 

7. a pedagógiai, szakszolgálati tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

8. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

9. külső és belső kapcsolattartás, 

10. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

11. a szakalkalmazotti értekezlet, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

12. munkaközösség-vezetés, 

13. az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 

14. feladatvégzési helyek közötti utazás, 

15. a gyermek, a tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, pedagógiai szakszolgálati intézményen 

kívüli tevékenység végzése, 

16. a pedagógiai szakszolgálati intézmény folyamatos nyitva tartásának biztosításában való 

közreműködés, 

17. gyakornok esetében a minősítő vizsgára való felkészülés, 

18. pedagógus-továbbképzésben való részvétel rendelhető el. 

A pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek 

neveléssel-oktatással le nem kötött részében az alábbi feladatokat látja el a szakszolgálati 

intézményen belül: 

1. foglalkozások, vizsgálatok, szűrések, egyéb közvetlen foglalkozások előkészítése, 

                                                           

41 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17.§(2a) bekezdés 
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2. a gyermekek, tanulók fejlődésének, vizsgálati eredményeinek értékelése, 

3. szakértői, továbbá a pedagógiai szakszolgálati tevékenység során keletkező vizsgálati és 

egyéb vélemények készítése, 

4. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

5. eseti helyettesítés, 

6. a pedagógiai, szakszolgálati tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

7. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

8. külső és belső kapcsolattartás, 

9. a szakalkalmazotti értekezlet, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

10. munkaközösség-vezetés, 

11. az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 

12. a pedagógiai szakszolgálati intézmény folyamatos nyitva tartásának biztosításában való 

közreműködés, 

13. pedagógus-továbbképzésen való részvétel 

 

A pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek 

neveléssel-oktatással le nem kötött részéből az alábbi feladatokat látja el a szakszolgálati 

intézményen kívül: 

1. fejlesztési tervek készítése, 

2. a gyermek, a tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, pedagógiai szakszolgálati intézményen 

kívüli tevékenység végzése, 

3. gyakornok esetében a minősítő vizsgára való felkészülés, 

4. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

5. pedagógus-továbbképzésben való részvétel 

 

Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok meghatározásánál az arányos 

és egyenletes feladatelosztást tartja szem előtt. 

Nem pedagógus munkakörben 

Az intézmény nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak heti 40 órában, a munkaköri 

leírásban meghatározott munkaidő beosztásban tartózkodnak az intézményben.  

Munkaidő kedvezmény: 

Mesterpedagógus munkaidő kedvezménye a 326/2013 Kormányrendelet 17/A§ (1) bekezdés 

alapján: 

A mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként 

vesz részt vagy szaktanácsadói, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatokat lát el, 

munkaidő-kedvezményben részesül. A neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet 

több 

a) heti tizennyolc óránál, 

b) tanítási hetenként legalább egy tanítási napra a munkahelyén történő munkavégzés alól 

mentesíteni kell a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátása érdekében. 
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Törvényben szabályozott távollétek: 

 Szabadság kiadásának szabályai: 

Az intézmény pedagógusai 25 nap pedagógus pótszabadsággal rendelkeznek, amelynek 

kiadását elsősorban a tanév szüneteihez kell igazítani szabadságolási terv alapján, amelyet a 

tagintézmény-vezető december 31-ig elkészít.  

 

Az Mt. 55. § (1) bekezdésben meghatározott távollétek42: 

● keresőképtelenség 

● emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő 

kezelés 

● kötelező orvosi vizsgálat időtartama (kiegészítve az utazás időtartamával) 

● véradás (legalább 4 óra időtartam) 

● a szoptató anya a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermekek 

esetén kétszer két órára, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermekek esetén 

naponta két órára, 

● hozzátartozó halála esetén, hozzátartozónak minősül: házastárs, élettárs, egyeneságbeli 

rokon, házastárs egyeneságbeli rokona, örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermek, 

testvér, valamint örökbefogadó, mostoha és nevelőszülő. (két munkanap) 

● bírósági, hatósági felhívásra az eljárás időtartama 

● különös méltánylást érdemlő személyi, családi, elháríthatatlan ok esetén (indokolt 

távollét időtartama) 

 

Munkáltató által – fenntartói jóváhagyással – elrendelhető távollétek: 

● továbbképzéseken, szakképzésen való részvétel távollétnek minősül43: 

▪ ha a munkáltató és munkavállaló között tanulmányi szerződés jött létre, 

▪ ha a munkáltató kötelezi a munkavállalót továbbképzésen való részvételre, 

▪ ha a jogszabályban előírt kötelező pedagógus szakvizsga megszerzésére irányuló 

képzésen vesz részt és szerepel az intézmény Beiskolázási Tervében.  

▪ ha a hét évenkénti továbbképzésre vonatkozó rendelkezés hatálya alá tartozik 

● az Intézmény pedagógiai-szakmai munkája érdekében való távollét tanévenként 5 

nap, melyet abban az esetben tud a pedagógus érvényesíteni, ha írásban a 

tagintézmény vezetője / főigazgató felé kérelemmel él a távollét napját megelőző 

legalább 15 nappal előtte, vagy ha a meghívó később jelenik meg, a megjelenést 

követő napon. A tagintézmény vezető / főigazgató írásban engedélyt ad a munkából 

való távollétre az alábbiak szerint:   

                                                           

42  Mt. 32. fejezet Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól 

43 Erről rendelkezik továbbá: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ – Kollektív szerződés, 2013. nov. 22. 

  fejezet Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól 
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▪ szakmai konferencián, továbbképzésen  

▪ szakmai napon való részvétel esetén 

▪ pályaválasztási kiállításon való részvétel, 

▪ az Intézmény által szervezett rendezvényeken, 

▪ hivatalos kiküldetés esetén, 

▪ érdekképviseleti szervek városi, megyei, országos tisztségviselőinek hivatalos 

távolléte.  

A dolgozó köteles a részvételét igazoló dokumentumot a későbbiekben leadni a tagintézmény 

vezetőjének. Ha nem rendelkezik igazolással, akkor a helyben szokásos módon, tantestületi 

értekezleten, belső tudásmegosztás keretében a kapott információkról beszámol, 

beszámolót készít. 

 

A Tagintézmény közösségei 

A pedagógiai szakszolgálati feladatokat szakirányú felsőfokú végzettségű szakemberek 

végzik. A nemzeti köznevelési törvény és a pedagógiai szakszolgálatok működését 

szabályozó rendelet szerint a pedagógiai szakszolgálat intézményében a gyermekekkel, 

tanulókkal való közvetlen foglalkozást – ha a rendelet másképp nem rendelkezik – 

szakvizsgázott pedagógus munkakörben foglalkoztatottak végzik. Pedagógiai 

szakszolgálatban a pedagógus-munkakörök és a betöltésükhöz szükséges felsőfokú iskolai 

végzettségeket és szakképzettségeket a pedagógiai szakszolgálati intézmények működését 

szabályozó 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet tartalmazza. 

 

Tagintézményünkben jelenleg betöltött pedagógus munkakörök: 

 ∙ gyógypedagógus 

 ∙ pszichológus  

 ∙ fejlesztő pedagógus 

 ∙ logopédus  

 ∙ gyógytestnevelő  

 

A szakalkalmazotti testület a köznevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb 

tanácskozó és véleményező szerve. A szakalkalmazotti testület tagja az intézmény 

valamennyi pedagógusa: a vezetőkből és az intézmény alapító okiratában meghatározott 

alapfeladatra létesített munkakörökben közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony 

keretében foglalkoztatottakból állók közössége. 

A szakalkamazotti testület legfontosabb feladata a munkatervben megfogalmazottak 

végrehajtása. A szakalkalmazotti közösség dönt: 

♣ az SZMSZ elfogadásáról,  

♣ az intézmény éves munkatervének elfogadásáról,  

♣ az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról,  

♣ a továbbképzési program elfogadásáról,  

♣ Tanévre vonatkozó beiskolázási tervről,  

♣ az intézményi pedagógiai-szakmai ellenőrzését követően elkészített hosszú távú fejlesztési 

terv elfogadásáról,  

♣ jogszabályban meghatározott más ügyekben. 
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 A szakalkalmazotti közösség véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az Intézmény 

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a szakalkalmazotti közösség 

véleményét a külön jogszabályban meghatározott ügyekben. 

 

A Tagintézmény alkalmazotti közössége az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban 

álló dolgozókból áll: a szakalkalmazotti közösség tagjaiból és a nem pedagógus 

munkakörökben közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony keretében 

foglalkoztatottakból állók közössége. 

 

Munkacsoportok: az intézményi munka, a szakszolgálati feladatellátás egyes aktuális, egész 

intézményt érintő feladatainak megoldására a szakalkalmazotti közösségből létrehozott 

munkacsoportok működnek:   

1. Nevelési tanácsadás munkacsoport 

2. Logopédiai munkacsoport 

3. Korai gondozás munkacsoportja 

4. Szakértői bizottsági munkacsoport 

 

Önértékelési csoport: Az öt évre szóló önértékelési tervben az igazgató, a főigazgató által 

meghatározott szempontok alapján meghatározza az önértékelési munka célját, elvárt 

eredményeit, a megvalósításhoz szükséges feladatokat, azok ütemezését és a szükséges 

emberi és egyéb erőforrásokat.  

 Kijelöli az önértékelést támogató munkacsoport tagjait, meghatározza, hogy melyek az 

önértékelést támogató munkacsoport által végzendő feladatok, illetve mely feladatokba 

milyen feltételek és eljárásrend szerint vonhatók be további kollégák. (Az Önértékelési 

csoport megjelenik Intézményi és tagintézményi szinten egyaránt). 

 Az önértékelési csoporttagok feladatai: 

 - A csoporttagok kiemelt szerepet kapnak az önértékelés előkészítésében és 

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

önértékelési program és az éves önértékelési terv elkészítésében. 

 - A bevont kollégák felkészítése és folyamatos támogatása az önértékelést támogató 

munkacsoport feladata. 

 Az önértékelési csoport feladatait részletekre kiterjedően az „Önértékelési kézikönyv a 

pedagógiai szakszolgálatok számára” c. kiadvány tartalmazza. 

 

A KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA 

Tagintézmény-vezetőnek kapcsolatban kell állnia 

Külső kapcsolatok:  

- Főigazgatóval, főigazgató helyettesekkel, 

- a Fenntartó felé a főigazgatón keresztül, 

- Oktatási Hivatallal, az illetékes POK munkatársaival 
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-  az ellátási területhez tartozó óvodák, általános és középiskolák igazgatóival, 

pedagógusaival - kapcsolattartó: tagintézmény vezető, pedagógus, szakszolgálati titkár 

- Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás kapcsán bölcsődékkel és 

speciális bölcsődékkel, Biztos Kezdet Gyermekházakkal – elsősorban a szakember és 

a tagintézmény vezető 

- az egészségügyben dolgozókkal (védőnők, körzeti orvosok, gyermekpszichiáterek, 

neurológus szakemberek) a tagintézmény vezető, valamint a feladatellátásban részt 

vevő pedagógus, 

- az ellátási körzethez tartozó illetékes önkormányzatok képviselőivel, (polgármester, 

jegyző) – elsősorban a tagintézmény-vezetője  

- Az ellátási körzethez tartozó illetékes Kormány Hivatal, Járási Hivatal, Tankerületi 

Központ vezetőjével, képviselőjével – hatósági eljárás során a tagintézmény vezető, 

- az ellátási területhez tartozó Gyermekjóléti Szolgálatokkal és gyermekvédelmi 

intézményekkel rendszeres esetmegbeszélések, jelzőrendszeri megbeszélések, 

hivatalos levelezés útján, a tagintézmény vezető, pedagógus, szakszolgálati titkár 

- más pedagógiai szakszolgálati feladatellátáshoz kapcsolódó szakmai szervezetekkel, 

civil szervezetekkel a tagintézmény-vezető tartja a kapcsolatot. 

- A Pedagógiai Szakszolgálatot szakmai kérdésekben megkereső, tömegkommunikációt 

képviselő szervezeteknek a Főigazgató jóváhagyásával, a tagintézmény-vezető vagy 

az általa megjelölt szakember nyilatkozhat. Nem szakmai jellegű, az intézmény 

működését érintő kérdésekben, a Főigazgató nyújthat tájékoztatást, a fenntartó 

beleegyezésével. 

- Minden más megkeresés esetén a tagintézmény-vezető jogosult hivatalos 

tájékoztatásra 

-  

Belső kapcsolatok: 

- Szakalkalmazotti értekezletek alkalmával, közvetlen munkatársaival, a tagintézmény 

dolgozóival tart kapcsolatot. 

- Munkaközösségi értekezletek alkalmával más tagintézmények alkalmazottaival tart 

kapcsolatot. 

Szakmai értekezletek rendje: 

- munkaterv szerint szakmai értekezlet (tanévnyitó, félévi és tanévzáró értekezlet) 

- team megbeszélések/értekezletek heti rendszerességgel. 
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A magas színvonalú szakmai tevékenység megvalósítása érdekében 

a szakalkalmazottnak kell kapcsolatot tartani az alábbi esetekben: 

 Külső kapcsolatok: 

- az ellátási körzet oktatási-nevelési intézményeinek pedagógusaival 

a munkakapcsolatban résztvevő szakemberek tartanak rendszeres kapcsolatot a 

feladat-ellátási helyen. 

- A gyermekek ellátása során a gyámhatóság, a gyermekjóléti szolgálatok 

munkatársaival, a nevelési-oktatási intézmények pedagógusaival, a további vizsgálatot 

végző szakemberekkel a vizsgálatban részt vevő pedagógusok veszik fel a kapcsolatot. 

- A szakalkalmazottak rendszeres kapcsolatot tartanak az általuk ellátott gyermekek 

szüleivel, gyámjával, gondviselőivel, nevelőszülőkkel személyes konzultáció, 

fogadóóra keretében. 

- Az illetékes gyermekpszichiátria orvosaival, gyermekorvosokkal a szakszolgálati 

feladatellátás hatékonyságának érdekében tartanak fenn kölcsönös szakmai 

kapcsolatot. 

- A gyógytestnevelés esetén az iskolaorvosokkal, védőnőkkel ápolnak rendszeres 

kapcsolatot (szűrések eredménye, ellátandó gyermekek listájának összeállítása). 

- Kapcsolatot tartanak minden olyan egészségügyi, gyermekvédelmi intézménnyel, 

valamint országos illetékességű szakértői bizottsággal, amelyek a gyermek 

diagnózisának megalapozását igénylik, fejlesztését segítik. 

           Belső kapcsolatok: 

- Szakalkalmazotti értekezletek alkalmával, közvetlen munkatársaival, a tagintézmény 

dolgozóival tartanak kapcsolatot. 

- Munkaközösségi értekezletek alkalmával más tagintézmények alkalmazottaival állnak 

munkakapcsolatban az eredményes munkavégzés érdekében. 

 A zökkenőmentes ügyintézés érdekében pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazott 

tart rendszeres kapcsolatot az alábbi esetekben: 

 Külső kapcsolatok: 

- oktatási-nevelési intézmények iskolatitkáraival, 

- szülőkkel, pedagógusokkal időpont egyeztetés miatt, 

- tanulókkal, gyermekekkel (pl.: gyermekek kísérése), 

- fenntartó alkalmazottaival (adminisztratív ügyintézés). 

 

  Belső kapcsolatok: 

- a tagintézmény minden dolgozójával napi kapcsolatban van, 

- a székhelyintézmény adminisztratív munkakörben dolgozó alkalmazottaival 

rendszeres kapcsolatot tart (ügyintézés, adatszolgáltatás). 
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A TAGINTÉZMÉNYBEN FOLYÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

A belső ellenőrzés célja: 

 

A belső ellenőrzés legfontosabb célja a minőségelvű munkavégzés megvalósítása. 

A belső ellenőrzésnek minden szinten biztosítani kell a vezetői munka hatékonyságát és 

valamennyi tevékenység során segítenie kell az intézmény életét és az intézmény működését 

meghatározó jogszabályok, külső és belső szabályzatok, utasítások betartását és betartatását, a 

szabálytalanságok feltárását, a felelősség megállapítását. 

 

Az intézményi belső ellenőrzés feladatai: 

- biztosítsa az intézmény törvényes működését. 

- Segítse elő az intézményben folyó munka eredményességét, hatékonyságát, 

- segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését. 

- Az intézményvezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a 

dolgozók munkavégzéséről, 

- feltárja és jelezze az intézményvezetés és a dolgozók számára a szakmai és jogi 

előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt. 

- Szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével kapcsolatos 

belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

 

Az ellenőrzés irányelvei: 

- információt biztosítson az intézmény vezetői számára, az intézményben folyó munka 

tartalmáról és annak szakmai színvonaláról. 

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

intézmény törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai működését. 

 

Az ellenőrzésre jogosult: 

- Főigazgató 

- Főigazgató helyettesek 

- Igazgatók 

- Igazgató helyettesek 

- Munkaközösség vezetők 

- Munkacsoport vezetők 

- BECS tagok 

 

Az ellenőrzésre jogosult belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei: 

 

- A belső ellenőrzést végző dolgozó jogosult: 

o az ellenőrzéshez kapcsolódva az intézmény bármely helyiségébe belépni, 

o az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról 

másolatot készíteni, 

o az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelemmel 
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kísérni, 

o az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni. 

 

- A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles: 

o az ellenőrzéssel kapcsolatban, a jogszabályokban és az intézmény belső 

szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelően eljárni, 

o az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni, 

o az észlelt hiányosságokat írásban közölni az ellenőrzött dolgozókkal és a saját, 

illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével, 

o hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott utasítás 

szerint időben megismételni. 

 

Az ellenőrzésre jogosult belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai: 

 

- Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban, az intézmény 

belső szabályzataiban, az éves ellenőrzési tervben előírtak szerint a tanév során 

folyamatosan végezni, 

- Az ellenőrzések teljesítéséről, az ellenőrzés megállapításairól közvetlen felettesét 

tájékoztatnia kell. 

- Az ellenőrzés tényét és megállapításait írásba kell foglalnia, amit a dolgozóval köteles 

ismertetni. 

- Hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést végzőnek: 

- a hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az ellenőrzött dolgozó figyelmét, 

- a hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie kell. 

 

Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei: 

 

- Az ellenőrzött dolgozó jogosult: 

o az ellenőrzés megállapításait megismerni (ellenőrzési feljegyzés), 

o az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket tenni, 

és ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez. 

 

- Az ellenőrzött dolgozó köteles: 

o az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő 

kéréseit teljesíteni, 

o a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat a jegyzőkönyvben előírt határidőig 

megszüntetni. 

 

Az ellenőrzés kiterjed: 

- munkafegyelemre, 

- a munka minőségére, 

- a munkaköri kötelezettségben meghatározott feladatokra, 

- a szakszolgálati feladatellátáshoz kapcsolódó dokumentumok (forgalmi napló, 

munkanapló, foglalkozással kapcsolatos dokumentumok, szakvélemények, 
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szakértői vélemények, INYR vezetése, jelenléti ív, pedagógus munkaidő 

nyilvántartó lap és egyéb intézményi dokumentumok szakember általi pontos 

vezetése, tartalmi és formai szempontok szerinti ellenőrzése). 

 

 

Az ellenőrzés fajtái: 

- Tervszerű, munkatervben rögzített, előre megbeszélt szempontok szerint. 

- Spontán, alkalomszerűen, a problémák feltárása, megoldása érdekében, vagy napi 

felkészültség mérése érdekében. 

A látogatás mindenkor a jobbítás, a segítés érdekében történik. A tapasztalatokat értékeljük, 

meghatározzuk a fejlesztési lehetőségeket. Az általános tapasztalatokat a dolgozóval közösen 

megbeszéljük. 

 

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

illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az intézményi munkaterv részét képező belső 

ellenőrzési terv határozza meg.  

 

  A szakmai munka belső ellenőrzésének rendje 

 

A szakmai munka belső ellenőrzésének megszervezéséért, hatékony működtetéséért a 

tagintézmény vezetője felelős, aki ezt a feladat-és hatáskört megosztja a munkacsoport-

vezetőkkel. 

 

A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik 

 

 Igazgató: 

Folyamatosan ellenőrzi a dolgozók szakmai és ügyviteli munkáját, ennek során különösen: 

 

- a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét, 

- a pedagógusok adminisztrációs munkáját, 

- a pedagógusok szakmai munkájának módszereit és eredményességét. 

 

 

- Munkaközösség-vezetők: 

Folyamatosan támogatják a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok munkájának 

ellenőrzési folyamatát. 

Az általánosítható tapasztalatokat – a feladatok egyidejű meghatározásával – a tanév végi 

szakalkalmazotti értekezleten összegezni és értékelni kell.  
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INTÉZMÉNYI VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

 

9.1. Tanulói balesetek 

 

SZMSZ ide vonatkozó részei az irányadóak. 

 

FELADATOK, JOGOSULTSÁGOK 

 Az intézmény közalkalmazotti jogviszonyban lévő munkatársai munkaköri leírás alapján 

végzik munkájukat.  

Az intézmény minden dolgozója köteles megismerni és a munkavégzés során megtartani a 

munkájával kapcsolatos jogszabályokat, az intézeti belsô szabályzatokat, illetve utasításokat. 

 Minden dolgozó felelős:  

- az intézményi tulajdon védelméért,  

- a feladat végzéséhez rendelkezésre bocsájtott eszközök szakszerû kezeléséért, 

rendeltetésszerű használatáért, azok biztonságos megőrzéséért, 

- Minden dolgozó köteles úgy dolgozni, úgy véleményt mondani, megnyilatkozni, hogy 

az az intézmény érdekeivel ne kerüljön ellentmondásba.  

A szakalkalmazotti közösség legfontosabb feladata a szakfeladatokon résztvevő 

gyermekek/tanulók magas színvonalú fejlesztése. 

 

 Szakmai értekezlet rendje: 

 

 - tanévnyitó és tanévzáró értekezlet 

 - munkaterv szerint szakmai értekezlet 

 - rendkívüli esetben szükség szerint bármikor összehívhat 

 

 

Panaszkezelés:   

 

A panaszkezelési ügyeink eljárásrendjében a Szabolcs- Szatmár Pedagógiai Szakszolgálat 

panaszkezelési szabályzata alapján járunk el.  
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6/F. sz. melléklet 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ibrányi 

Tagintézményére vonatkozó szabályok 
 

AZ SZMSZ HATÁLYA ÉS NYILVÁNOSSÁGA 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletét képező egyéb belső szabályzatok 

betartása az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező. Hatálya kiterjed az 

intézményben működő közösségekre, az intézmény szolgáltatásait igénybevevők körére, 

valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, 

létesítményeit. Előírásai érvényesek az intézmény által külső helyszínen szervezett 

tevékenységekre és rendezvényre, a rendezvények ideje alatt. 

A tagintézmény SZMSZ-ét az tagintézmény vezetője készíti el, a szakalkalmazotti értekezlet 

véleményének a kikérésével fogadja el4. 

Az SZMSZ nyilvános, megtekinthető a tagintézmény székhelyén és tagintézmények a 

tagintézményi weboldalakon találhatók: www.ibrany-szakszolgalat.webnode.hu. 

                                                           

 

http://www.ibrany-szakszolgalat.webnode.hu/
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A TAGINTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE 

 

Tagintézmény: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ibrányi 

Tagintézménye 

 

Ügyviteli telephelye: 4484 Ibrány, Lehel utca 59. 

 

A tagintézmény bélyegzőinek lenyomata 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ibrányi Tagintézménye 

 

Az intézmény fejbélyegzője:     Az intézmény körbélyegzője: 

 

 

 

Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

- igazgató 

Intézményi bélyegzőt csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni. Használaton kívül a 

bélyegzőt / az iroda zárható szekrényébe/ el kell zárni.  

A bélyegző nyilvántartás és bélyegzőkezelési szabályzatot a Szabolcs – Szatmár – Bereg 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának 7.sz. melléklete 

rögzíti 

Működési körzete: Ibrányi Járás 

Feladat ellátási helyek: Ibrány, Balsa, Buj, Gávavencsellő, Nagyhalász, Paszab, Tiszabercel, 

Tiszatelek   

 

Működtetőnk: Nyíregyházi Tankerületi Központ 

                         4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b 
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AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE: 

A tagintézmény vezetése: 

A tagintézmény vezetője a tagintézmény-igazgató.  

 

Ügyviteli 

alkalmazott 

Nevelési 

tanácsadás 

Logopédia

i ellátás 

Szakértői 

bizottsági 

tevékenység 

Gyógytestne- 

velés 

Iskolapszicho- 

lógiai, 

óvodapszicho- 

lógiai ellátás 

Kiemelten 

tehetséges 

gyermekek, 

tanulók 

gondozása 

Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás 

Szakszolgálati 

titkár 

Pszichológus Logopédus Pszichológus Gyógytest 

-nevelő 

Pszichológus Pszichológus Gyógypedagógus 

Gyógypedagógus 
 

Gyógypedagógus 
  

Pedagógus Pszichológus 

 
 Logopédus     
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Tagintézmény-vezető 

 közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel 

 a szakmai munkáért, 

 a szakalkalmazotti testület vezetéséért, 

 a szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért,  

 a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

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

valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért, 

 a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért. 

 kapcsolatot tart a főigazgatósággal és a székhellyel, 

 adatszolgáltatást végez a főigazgatóság felé, 

 ellenőrzési feladatokat lát el, 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

AZ INTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁSA 

A tagintézmény-vezető felelőssége 

 Az Intézmény szakszerű és törvényes működéséért 

 Az alapító okiratban meghatározott tevékenységek megfelelő ellátásáért 

 Az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséért (a részben önállóság lehetőségein, keretein belül) 

 A szakmai munkáért 

 A tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak 

teljességéért és hitelességéért 

 A munkavégzés egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a balesetek 

megelőzéséért. 

Az Intézmény vezetése körében a tagintézmény-vezető: 

- szervezi és ellenőrzi az intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai 

követelmények érvényesülését 

- döntésre előkészít az intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos minden 

olyan ügyet, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe 

- előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket és az intézmény 

közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait 

- kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét 

- gyakorolja a ráruházott munkáltatói, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot az 

intézmény közalkalmazottai felett 

- tájékoztatást ad a fenntartónak az intézmény tevékenységéről 

- teljesíti az illetékes tankerületi központ igazgatója által kért adatszolgáltatást 

- szakmai értekezletet hív össze az intézmény működésével kapcsolatos feladatok 

megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, az operatív 

feladatok irányítása céljából 



 
 

 

313 

Vezető helyettesítése: 

A tagintézményben, nincs igazgató-helyettes, a helyettesítést a Kemecsei tagintézmény 

igazgatója látja el. Az azonnali döntést igénylő valamennyi ügyben a helyettesítő igazgató 

dönt. A döntést követően a legrövidebb idő alatt az igazgatót tájékoztatja. Halasztható ügyek 

esetében a távol lévő igazgatóval való egyeztetést követően, az ő szóbeli jóváhagyásával, 

teljes döntési jogkörrel rendelkezik a helyettesítő igazgató. A tagintézmény-igazgató 

akadályoztatása esetén a helyettesítő igazgató aláírási jogkörrel rendelkezik, kivéve a személy 

ügyet érintő ügyek esetében: az új dolgozó felvételének kérelme, óraadói és 

túlmunkaszerződések, beszerzésekkel kapcsolatos igények és kötelezettség vállalások 

elindítása, amelyek a tagintézmény-igazgató kizárólagos jogkörébe tartoznak. A 

gazdálkodással és személyüggyel kapcsolatos nem halasztható ügyekben a főigazgató jár el. A 

szakértői véleményeket a helyettesítő vezető írja alá a helyettesítés időszakában.  

 

A tagintézmény működésének rendje 

 

A tagintézmény, az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskolával és az Önkormányzat által 

működtetett konyhával egy épületben, de külön bejárattal egész évben folyamatosan működik. 

Szakszolgálatunk nyitva tartási ideje. 

Hétfő   730 - 1600 

Kedd   730 - 1600 

Szerda  730 - 1600 

Csütörtök  730 - 1600 

Péntek  730 - 1330 

Előzetes egyeztetés alapján a lehető legrövidebb időn belül fogadjuk tanácsadásra szülőket, 

pedagógusokat egyaránt. Telefonon keresztül értekezletek kivételével, mindig elérhetőek 

vagyunk. 

 

A belépés és bent tartózkodás rendje: 

A munkatársak és az ügyfelek az intézmény épületében nyitvatartási időben tartózkodhatnak, 

ezen túl csak az intézményvezető jóváhagyásával lehet.  

Az intézmény munkatársai az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után fogadják. Az 

épületben a dolgozókon kívül csak azok tartózkodhatnak, akik a Szakszolgálat valamely 

munkatársával megbeszélt időpontra jöttek, vagy időpont egyeztetése miatt keresik fel az 

intézményt.  

Az épületbe történő belépéskor az ügyfelek az irodában tartózkodó kollégánál jelentkeznek, 

és ezután a várószobában tartózkodnak. A mosdón és a várón kívül az ügyfelek az épület 

helyiségeit csak az aktuális ügy kezelését ellátó személy kíséretében, és az ő instrukcióinak 

megfelelően használhatják.  

Az épületben tilos a dohányzás. 

Nem tartózkodhat az épületben az, aki a kulturált viselkedés szabályait nem tartja be, illetve 

magatartásával más ügyfelek benntartózkodását, vagy az intézményben folyó munkát zavarja.  
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A Pedagógiai szakszolgálat igénybevétele, a beutalás menete: 

Pedagógiai Szakszolgálat szolgáltatásaira minden gyermek jogosult, aki a Pedagógiai 

Szakszolgálat illetékességi körzetében lakik. 

 

Az intézmény munkarendje 

Munkaidő 

A munkaidő és pihenőidő magasabb rendű szabályzatát a Kjt., valamint végrehajtási rendelete 

tartalmazza. 

Az intézmény heti 5 napos munkarend szerint működik. Az intézménnyel közalkalmazotti 

jogviszonyban álló munkavállalók heti munkaideje 40 óra. 

A közalkalmazottak munkaidő beosztásának elveit a főigazgató szabja meg, a tagintézmény 

vezető felelős a megvalósításért, a zavartalan működést és a folyamatos feladatellátást szem 

előtt tartva. A főigazgató a munkaidő beosztást tanév közben is módosíthatja. A tagintézmény 

vezető a munkaidő beosztásáról szóló dokumentációt (órarend) minden tanév elején ellenőrzi, 

az aktuális változásokat rögzíti és az intézményi irattárban egy tanévre vonatkozóan megőrzi. 

A munkaidő nyilvántartása: jelenléti íven, valamint a Pedagógus Munkaidő Nyilvántartó 

lapon történik. A jelenléti íven egyértelműen meghatározható a nevelés-oktatással lekötött 

munkaidő, továbbá a kötött munkaidő terhére intézményen belül elvégzett feladat, mely 

hetenként 3 óra. A 3 óra a megyei intézmény minden dolgozója számára elsősorban a hétfő 

délutáni időszakra tervezendő. Amennyiben az intézményi adottságok nem teszik lehetővé a 

tagintézmény igazgató döntése alapján a benntartozódás időtartalma rugalmasan, az aktuális 

feladatokhoz igazítandó. További, intézményen belüli kötött munkaidő elrendelésére 

lehetősége van a tagintézmény vezetőjének, melyet a tagintézményi SZMSZ-ben rögzít. A 

nevelés-oktatással lekötött munkaidőt, továbbá a kötött munkaidőt mindenkinek fel kell 

tüntetni az órarendjében, melyet a tagintézmény vezetők hagynak jóvá. Csak olyan órarend 

alkalmazható a pedagógusok számára, melyet a tagintézmény vezetője aláírásával elfogadott.  

A jelenléti ívet valamint a munkaidő nyilvántartó lapot minden hónap ötödik napjáig az 

igazgatónak át kell adni, aki a munkavégzés időtartamát aláírásával igazolja. Az igazgatónak 

joga van a nyilvántartó lapok alapján a dolgozót az elvégzett feladatok igazolására 

felszólítani, az ehhez szükséges dokumentumokat a pedagógus köteles bemutatni, 

munkavégzését igazolni.  

A kötött munkaidőben (neveléssel oktatással le nem kötött munkaidőben) végzett 

tevékenységet a tagintézmények a helyi sajátosságokat figyelembe véve a tagintézményi 

SZMSZ-ben egyénileg rögzítik. 

 

Pedagógus munkakörben 

A pedagógusok teljes munkaideje: 

A neveléssel-oktatással (szakszolgálati feladatellátással) lekötött munkaidőben a közvetlen 

foglalkozással kapcsolatos feladataikat végzik. A pedagógus heti teljes munkaidejének 

nyolcvan százalékát (kötött munkaidő) a vezető által meghatározott feladatok ellátásával 
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köteles tölteni, a fennmaradó munkaidő beosztását, felhasználását maga jogosult 

meghatározni.44 

326/2013 (VIII.30.) Korm.rendelet 17§ (4) bekezdése alapján: „ A neveléssel-oktatással 

lekötött munkaidejét meghaladóan a pedagógusnak további tanórai és egyéb foglalkozás, 

pedagógiai szakszolgálati közvetlen foglalkozás megtartása akkor rendelhető el, ha 

a) a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére, 

b) a munkakör nincs betöltve, és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, 

feltéve, hogy a munkaközvetítési eljárás sikertelen maradt, és a pedagógusok állandó 

helyettesítési rendszerében sem áll rendelkezésre megfelelő szakember vagy 

c) a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt 

váratlanul lehetetlenné vált. 

Az egy pedagógusnak elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások, pedagógiai szakszolgálati 

közvetlen foglalkozások száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat órát nem 

haladhatja meg. (4) bekezdésben foglaltak alapján rendelhető el, egy pedagógus számára 

tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra.” 

326/2013 (VIII.30.) Korm.rendelet 17§ (3) alapján: A kollektív szerződés, ennek hiányában a 

munkáltató határozza meg, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket a pedagógusnak a 

nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálat intézményében, és melyek azok a 

feladatok, amelyeket az intézményen kívül lehet teljesítenie.” 

 

Az intézmény közalkalmazottainak munkaidő beosztását a tagintézmény igazgató szabja meg, 

a zavartalan működést és a feladatellátást szem előtt tartva. A tagintézmény igazgató a 

munkaidő beosztást tanév közben is módosíthatja. A szabadságolást a tanév rendjéhez 

igyekszünk igazítani. 

Az alkalmazottak a kötelező óraszámuk idejében kötelesek a Szakszolgálat telephelyén 

és/vagy a feladat-ellátási körzet intézményeiben tartózkodni. Kötött munkaidőre vonatkozóan 

minden tanévben a munkaterv az irányadó. A pedagógusok munkájáról a jogszabályban 

előírtaknak megfelelően Pedagógus Munkaidő Nyilvántartást (PMNy), Jelenléti ívet 

vezetünk, melyet minden hónap 5-ig kell a dolgozónak leadni aláírásával az igazgatónak, 

melyet így havonta ellenőrzésre kerülnek. 

A tagintézmény a feladatainak ellátásához évente, a tanév rendjéhez igazodva munkatervet 

készít. 

A pedagógusok teljes munkaideje: a kötelező óraszámokból, valamint a nevelő-oktató 

munkával vagy gyermekekkel a szakfeladatnak megfelelő foglalkozással összefüggő 

feladatok ellátásához szükséges munkaidőből áll.  

A pedagógiai szakszolgálat intézményében alkalmazott pedagógusok teljes munkaidőben 

történő foglalkoztatás esetében neveléssel-oktatással lekötött munkaideje közvetlen 

foglalkozás keretében végzik: 

- a gyermekek, tanulók vizsgálatával, 

- egyéni vagy csoportos foglalkoztatásával, 

- a tanácsadással kapcsolatos feladataikat. 

                                                           

44 Nkt. 62.§ (5) 
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A pedagógiai szakszolgálatban pedagógus munkakörben dolgozók kötelező óraszáma: 

 - igazgató               4 óra 

- pedagógusok               21 óra  

 

A kötött munkaidőben végzett feladatok közül az alábbiak rendelhetők el45: 

1. foglalkozások, vizsgálatok, szűrések, egyéb közvetlen foglalkozások előkészítése, 

2. a gyermekek, tanulók fejlődésének, vizsgálati eredményeinek értékelése, 

3. szakértői, továbbá a pedagógiai szakszolgálati tevékenység során keletkező vizsgálati és 

egyéb vélemények készítése, 

4. fejlesztési tervek készítése, 

5. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

6. eseti helyettesítés, 

7. a pedagógiai, szakszolgálati tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

8. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

9. külső és belső kapcsolattartás, 

10. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

11. a szakalkalmazotti értekezlet, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

12. munkaközösség-vezetés, 

13. az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 

14. feladatvégzési helyek közötti utazás, 

15. a gyermek, a tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, pedagógiai szakszolgálati 

intézményen kívüli tevékenység végzése, 

16. a pedagógiai szakszolgálati intézmény folyamatos nyitvatartásának biztosításában való 

közreműködés, 

17. gyakornok esetében a minősítő vizsgára való felkészülés, 

18. pedagógus-továbbképzésben való részvétel rendelhető el. 

 

A tagintézményben a kötött munkaidő intézményen belül töltendő idejének leszabályozása, a 

Közalkalmazotti Tanács bevonásával történt. Minden tanévben az intézményi éves 

munkatervben meghatározásra kerül az intézményben kötelezően bent töltendő időtartam, 

amelyet mindig az előző évi beszámolók, valamint a tanévre vonatkozó feladatellátás 

szükségessége befolyásol. 

A munkatársak kötelesek a munkavégzésükről havi „Munkaidő-nyilvántartartást” vezetni, 

melyet minden hónap ötödik napjáig ellenőrzésre az igazgatónak adnak át. A pedagógusok 

21 óra kötelező óraszámon intézményben töltött idejéről a különböző szakszolgálati 

szakfeladatok tekintetében főigazgatói, igazgatói utasítás rendelkezik. A munkarend 

átszervezését érintő kérdésekben a főigazgató jóváhagyása, egyetértése szükséges. 

                                                           

45 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17.§(2a) bekezdés 
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A külső feladat ellátási helyeken az intézmény munkarendjétől eltérő munkarendje, valamint 

a tanítás nélküli munkanapjaik, az intézmények programjából adódó akadályoztatás, valamint 

az időpontra berendelt, de meg nem jelenő gyermek/tanuló hiányzása miatt a szakszolgálat 

munkatársainak meg nem tartható órái, igazolt óraként kezelendők, azonban a dolgozónak 

kötött munkaidő keretében végzett tevékenységet kell végeznie helyette. 

A munkaidő nyilvántartása Jelenléti íven történik. 

Nem pedagógus munkakörben 

Az intézményben nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott heti 40 órában, a munkaköri 

leírásban meghatározott munkaidő beosztás szerint dolgozik. 

A munkavédelmi képviselőnek amennyiben aktuális feladata van, azt írásban kell jelezni a 

tagintézmény igazgató felé, aki engedélyezi a feladatra szánt óraszámot.  

 

Törvényben szabályozott távollétek: 

Szabadság kiadásának szabályai: 

Az intézmény pedagógusai 25 nap pedagógus pótszabadsággal rendelkeznek, amelynek 

kiadását elsősorban a tanév szüneteihez kell igazítani szabadságolási terv alapján, amelyet a 

tagintézmény-vezető december 31-ig elkészít.  

 

Az Mt. 55. § (1) bekezdésben meghatározott távollétek46: 

 keresőképtelenség 

 emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő 

kezelés 

 kötelező orvosi vizsgálat időtartama (kiegészítve az utazás időtartamával) 

 véradás (legalább 4 óra időtartam) 

 a szoptató anya a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermekek 

esetén kétszer két órára, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermekek esetén 

naponta két órára, 

 hozzátartozó halála esetén, hozzátartozónak minősül: házastárs, élettárs, egyeneságbeli 

rokon, házastárs egyeneságbeli rokona, örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermek, 

testvér, valamint örökbefogadó, mostoha és nevelőszülő. (két munkanap) 

 bírósági, hatósági felhívásra az eljárás időtartama 

 különös méltánylást érdemlő személyi, családi, elháríthatatlan ok esetén (indokolt 

távollét időtartama) 

 

Munkáltató által – fenntartói jóváhagyással – elrendelhető távollétek: 

 továbbképzéseken, szakképzésen való részvétel távollétnek minősül47: 

                                                           

46  Mt. 32. fejezet Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól 

47 Erről rendelkezik továbbá: Nyíregyházi Tankerületi Központ – Kollektív szerződés, 2017. dec. 14. 

Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól című fejezet 
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 ha a munkáltató és munkavállaló között tanulmányi szerződés jött létre, 

 ha a munkáltató kötelezi a munkavállalót továbbképzésen való részvételre, 

 ha a jogszabályban előírt kötelező pedagógus szakvizsga megszerzésére 

irányuló képzésen vesz részt48 és szerepel az intézmény Beiskolázási 

Tervében.  

 ha a hét évenkénti továbbképzésre vonatkozó rendelkezés hatálya alá tartozik49 

 az Intézmény pedagógiai-szakmai munkája érdekében való távollét (tanévenként 5 

nap), melyet abban az esetben tud a pedagógus érvényesíteni, ha írásban a 

tagintézmény vezetője / főigazgató felé kérelemmel él a távollét napját megelőző 

legalább 15 nappal előtte, vagy ha a meghívó később jelenik meg, a megjelenést 

követő napon. A tagintézmény vezető / főigazgató írásban engedélyt ad a munkából 

való távollétre az alábbiak szerint:   

 szakmai konferencián, továbbképzésen  

 szakmai napon való részvétel esetén 

 pályaválasztási kiállításon való részvétel, 

 az Intézmény által szervezett rendezvényeken, 

 hivatalos kiküldetés esetén, 

 érdekképviseleti szervek városi, megyei, országos tisztségviselőinek hivatalos 

távolléte. 

A dolgozó köteles a részvételét igazoló dokumentumot a későbbiekben leadni a 

tagintézmény vezetőjének. Ha nem rendelkezik igazolással, akkor a helyben szokásos 

módon a kapott információkról beszámol. 

 

Szakszolgálati feladatellátás nélküli munkanap 

 A 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet 34§ (5a) bekezdése alapján: „A tanévben a 

szakalkalmazotti közösség az intézmény munkatervében meghatározott pedagógiai 

szakszolgálati célra 6 munkanapot szakszolgálati feladatellátás nélküli munkanapként 

használhat fel, melyből 2 napot a teljes intézmény, 4 napot pedig a székhelyintézmény és a 

tagintézmények vonatkozásában kell felhasználni.” Intézményi szinten, tanév elején a 

tagintézmények igazgatói tájékoztatást küldenek a főigazgató részére, hogy mikor és milyen 

módon kívánják felhasználni a 4 feladatellátás nélküli munkanapot. A főigazgató a tanévre 

vonatkozó 2 feladatellátás nélküli munkanapról a mindenkori tanévre vonatkozó 

munkatervben rendelkezik. 

 

Kapcsolatok rendszere, formája és módja: 

                                                           

48  Az Intézmény aktuális Továbbképzési Programja, Beiskolázási Terve alapján 
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A kapcsolattartás hivatalos postai levelezés, telefonos és személyes megbeszélés, valamint 

internetes üzenetküldés formájában történik, szükség szerinti időpontokban, központunkban 

és ellátási helyeinken. 

Külső kapcsolatok:  

A kapcsolattartás hivatalos levelezés és személyes megbeszélés formájában történik. 

Az intézményt a Nyíregyházi Tankerületi Központ és az ellátási körzetbe tartozó 

önkormányzatok, valamint a járás területén székhellyel rendelkező állami -, önkormányzati 

fenntartású, illetve nem állami fenntartású nevelési – oktatási intézmények vezetői felé a 

főigazgató, tagintézmény-vezető vagy a helyetteseik képviselik. Intézményen belüli 

kapcsolatok színterei az igazgatói értekezlet, alkalmazotti, szakalkalmazotti értekezletek. 

 

Együttműködés, kapcsolatok: 

Közvetlen kapcsolatot tart az tagintézmény-vezető az alábbi szervekkel, intézmények 

vezetőivel:  

o A Pedagógiai Szakszolgálat együttműködik a nevelési-oktatási intézmények 

vezetőivel, alkalmazottaival, a testi-, érzékszervi-, értelmi-, beszéd- és más 

fogyatékosság, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 

organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességeinek, 

illetve a beilleszkedési-, magatartási-, tanulási zavar feltárására, a gyermekek, 

tanulók fejlődésének elősegítése céljából. 

o Rendszeres kapcsolatot tart a szakértői bizottságokkal, a gyermek további 

vizsgálatának elvégzéséhez megküldi a dokumentumokat, vizsgálati eredményeket. 

o Hátrányos, veszélyeztetett helyzetű gyermek esetében állandó kapcsolatot tart a 

gyermekjóléti szolgálatokkal, a családsegítő központokkal szükség esetén a 

gyámhivatalokkal. 

o óvodákat üzemeltető önkormányzatok vezetőivel, civil szervezetekkel, a 

kapcsolatot az igazgató tartja. 

o Az igazgató kapcsolatot tart minden olyan egészségügyi, gyermekvédelmi 

intézménnyel, valamint országos illetékességű szakértői bizottsággal, amelyek 

a gyermek diagnózisának megalapozását igénylik, fejlesztését segítik. 

o Kapcsolatot tart gyermekorvosokkal, a védőnői hálózattal. 

o Az igazgató kapcsolatot tart az Oktatási Hivatallal.  

A szakalkalmazottak kapcsolatot tartanak az ellátási körzet oktatási-nevelési intézményeinek 

pedagógusaival, szülőkkel, tanulókkal, a járási hivatallal, a gyermekjóléti szolgálatokkal, 

iskolaorvosokkal, védőnőkkel. 

 

Belső kapcsolatok: 

A Pedagógiai Szakszolgálat szakmai irányítója: a főigazgató.  

-   az igazgató igazgatói tanácskozások alkalmával más tagintézmények vezetőivel, 

főigazgatóval rendszeres kapcsolatot tart. 

-  közvetlen munkatársak napi kapcsolatban vannak egymással a heti megbeszélések 

alkalmával, valamint év eleji, félévi, tanév végi értekezletek alkalmával. 
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A magas színvonalú szakmai tevékenység megvalósítása érdekében a szakalkalmazottnak 

kell kapcsolatot tartani az alábbi esetekben: 

- az intézményben lévő gyakornokok rendszeres kapcsolatot tartanak a szakos 

mentorokkal.  

- a szakalkalmazottak a munkaközösségi értekezletek alkalmával más tagintézmények 

alkalmazottaival tartanak kapcsolatot. 

- a szakalkalmazottak rendszeres kapcsolatot tartanak egymással (alkalmazotti, szak 

alkalmazotti értekezletek) 

Szakmai értekezletek rendje: 

- munkaterv szerint szakmai értekezlet (tanévnyitó, félévi és tanévzáró értekezlet) 

- team megbeszélések/értekezletek heti rendszerességgel. 

A belső ellenőrzés rendje: 

A belső ellenőrzésünk célja a minőségi munka végzése, hatékonyságának növelése, törvényi 

szabályozások betartása, valamint gazdaságos, takarékos működtetés. 

A tagintézményben az önértékelési feladatok elvégzésére 2 tagú BECS működik, munkájukat 

az tagintézmény-vezető koordinálja. 

 

Az ellenőrzés kiterjed: 

- munkafegyelemre 

- a munka minőségére 

- a munkaköri kötelezettségben meghatározott feladatokra 

 Az ellenőrzés fajtái: 

- Tervszerű, munkatervben rögzített feladat és határidő megjelölésével 

- Spontán, alkalomszerűen, a problémák feltárása, megoldása érdekében, vagy napi 

felkészültség mérése érdekében. 

A látogatás mindenkor a jobbítás, a segítés érdekében történik. A tapasztalatokat értékeljük, 

meghatározzuk a fejlesztési lehetőségeket. Az általános tapasztalatokat közösen 

megbeszéljük. 

Az ellenőrzésre jogosult: 

- Főigazgató 

- Tagintézmény-vezető 

- Munkaközösség vezetők 

Feladatok, jogosultságok 

Az intézmény  közalkalmazotti jogviszonyban levő munkatársai munkaköri leírás  alapján 

végzik munkájukat.  

Az intézmény minden dolgozója köteles megismerni és a munkavégzés során betartani a 

munkájával kapcsolatos jogszabályokat, az intézeményi belső szabályzatokat, illetve 

utasításokat. 

 

Minden dolgozó felelős: 

Az intézményi tulajdon védelméért, a feladat végzéséhez rendelkezésre  bocsájtott eszközök 

szakszerû kezeléséért, rendeltetésszerű használatáért, azok biztonságos megőrzéséért. 

Minden dolgozó köteles úgy dolgozni, úgy véleményt mondani, megnyilatkozni, hogy az az 

intézmény érdekeivel ne kerüljön ellentmondásba.  
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A szakalkalmazotti közösség legfontosabb feladata a szakfeladatokon résztvevő 

gyermekek/tanulók magas színvonalú fejlesztése. 

 

A kulcshasználat rendje: 

 

A Pedagógiai Szakszolgálat Ibrányi Tagintézményének bejárata az Ibrányi Árpád Fejedelem 

Általános Iskola Ady utcai épületének végében kialakított kiskapun történik. Az iskola és a 

pedagógiai szakszolgálat eltérő nyitvatartási rendje nem okozhat problémát a két intézmény 

működésében.  A szakszolgálatba a közvetlen bejutás érdekébe az igazgató és a szakszolgálati 

titkár rendelkezik kulccsal. Az intézmény többi alkalmazottja a kulcsot csak az igazgató 

engedélyével vagy utasítására használhatja a szükségesnek ítélt ideig.  

A foglalkoztató helységeinek kulcsaiért a szakalkalmazottak felelősek. 

Az intézmény kulcsait az arra kijelölt helyen kell tárolni. A kulcsokat címkével kell ellátni. 

Az intézmény kulcsainak biztonságos tárolásáért az igazgató felelős. 

A kulcsok másolatait (pótkulcsokat külön kell tárolni, címkével el kell látni. A kulcsokról 

nyilvántartást vezetünk, melyet minden évben a leltározás alkalmával ellenőrzünk. 

Az épület és a foglalkoztató helységek zárásakor minden esetben ellenőrizni kell az ablakokat, 

az elektromos berendezéseket áramtalanítani kell. 

A kulcsok rendeltetésszerű használatáért minden kulcshasználó fegyelmi és büntetőjogi 

felelősséggel tartozik. Ha az alkalmazott elveszíti a nála lévő kulcsot, köteles azt 

haladéktalanul jelezni felettesének, s amennyiben ez a helyzet visszaélésre adhat okot, a zárat 

le kell cserélni. A zárak, kulcsok cseréjéről minden esetben feljegyzést kell készíteni. 

Az ellenőrzések tapasztalatait – a feladatok egyidejű meghatározásával – az ellenőrzött 

alkalmazottakkal egyénileg kell visszajelezni. 

Az általánosítható tapasztalatokat – a feladatok egyidejű meghatározásával – a 

szakalkalmazotti értekezleten összegezni és értékelni kell. 

 

A hivatali ügyrend szabályozása: 

 

Aláírási jogkör és bélyegző használat: 

- a gyermekek iratanyagán: tagintézmény-vezető, vizsgálatot végző gyógypedagógusok,  

  pedagógusok; 

- a hivatali ügyintézéssel kapcsolatos minden egyéb nyomtatványon és levelezésezéseken az  

  tagintézmény-vezető aláírása és az intézmény körbélyegzőjének lenyomata szerepel. 

 

A tagintézmény dokumentumai: 

- iktatókönyv, 

- postakönyv, 

- forgalmi napló, 

- számítógépes nyilvántartás, 

- a vizsgált gyermekek iratanyaga, 

- fejbélyegző, körbélyegző. 

Ellátásra jogosult Köznevelési Intézmények Ibrány Járásban:  
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Település Intézmény Cím I.sz. 

Ibrány 
Ibrányi Móricz Zsigmond Gimnázium és 

Kollégium 
Petőfi u. 1. 4484 

Ibrány 
Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 
Lehel u. 59. 4484 

Ibrány Ibrányi Református Általános Iskola és Óvoda 
Szegfű u. 43. 

Árpád u. 60. 
4484 

Ibrány Ibrány Városi Óvoda Szabolcs u. 6. 4484 

Ibrány Baptista Szeretetszolgálat Csicsergő Óvodája Óvoda u. 5. 4484 

Balsa Meseház Óvoda Rákóczi u. 49. 4468 

Buj 
Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 
Rákóczi u. 6. 4483 

Buj Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde Jókai u. 1. 4483 

Gávavencsellő 
Rakovszky Sámuel Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 
Petőfi u. 1. 4472 

Gávavencsellő Gávavencsellői Csicsergő Óvoda 
Hősök tere 1. 

Petőfi S. u. 5. 
4471 

Nagyhalász 

Csuha Antal Baptista Általános Iskola, 

Gimnázium, Szakgimnázium és 

Szakközépiskola 

Arany J. u. 77. 4485 

Nagyhalász Nagyhalászi Református Óvoda 
  Arany J. u. 75. 

Vasvári P. u. 8/a 
4485 

Paszab 
Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola 

Paszabi Tagintézménye 
Fő u. 1. 4475 

Paszab Mandula Néni Óvodája Fő u. 6. 4475 

Tiszabercel 
Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola 

Tiszaberceli Tagintézménye 
Fő u. 19. 4474 

Tiszabercel Tiszaberceli Mesevár Óvoda Fő u. 30. 4474 

Tiszatelek Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola Kossuth u. 36. 4487 

Tiszatelek Tiszateleki Napköziotthonos Óvoda és Konyha Kossuth u. 36. 4487 

 

Ibrány, 2020.08.25.                                                                    Mojszáné Tirol Zsuzsanna 

                                                                                                    M. B. Tagintézmény-igazgató 
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6/G Melléklet 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Kemecsei Tagintézménye 

 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZAT 

 

 
Készítette: Módyné Cselényi Mónika 

tagintézmény-vezető 

 

 

 

Kemecse 2020. december 7. 
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I. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága 

 
Jelen dokumentum a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

(továbbiakban: Intézmény) Szervezeti és működési szabályzatának mellékleteként, a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kemecsei Tagintézménye 

tekintetében készült intézményi szintű jogszabály. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletét képező egyéb belső szabályzatok 

betartása az Intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező. Hatálya kiterjed az 

intézményben működő közösségekre, az intézmény szolgáltatásait igénybevevők körére, 

valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, 

létesítményeit. Előírásai érvényesek az intézmény által külső helyszínen szervezett 

tevékenységekre és rendezvényre, a rendezvények ideje alatt. 

Az Intézmény SZMSZ-ét az intézmény vezetője, a főigazgató készíti el, a szakalkalmazottak 

véleményének a kikérésével fogadja el. Az SZMSZ azon rendelkezéseinek 

érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a 

fenntartó, a működtető egyetértése szükséges.  

 

Az SZMSZ nyilvános, megtekinthető az Intézmény székhelyén és tagintézmények ügyviteli 

telephelyein, valamint az intézmény hivatalos honlapján: 

www.szszbmpedagogiaiszakszolgalat.edu.hu 

A tagintézményre vonatkozó jelen tagintézményi SZMSZ-t a tagintézmény-vezető készíti el, a 

szakalkalmazottak fogadják el, a tagintézményi weboldalon olvasható: 

www.szakszolgalatkemecse.webnode.hu 

A Fenntartó egyetértésével válik érvényessé, jóváhagyását követően hatálya határozatlan 

időre szól. 

Az SZMSZ 2014. szeptember 30. napján lépett hatályba. 

Az SZMSZ módosítása 2020. február 15. megtörtént, jelenlegi módosítás időpontja: 2021. 

január 1. 

 

 

 

 



 
 

 

325 

II. A TAGINTÉZMÉNY ADATAI 

 
Az Intézmény neve:    Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai  

     Szakszolgálat 

Ügyviteli telephelye:   4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. 
A Tagintézmény neve:                     Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai             

     Szakszolgálat Kemecsei Tagintézménye 

A tagintézmény típusa:   járási tagintézmény 

Ügyviteli telephelye:                        4501 Kemecse, Móricz Zsigmond u. 47. 

Vezetője:     Tagintézmény-vezető 

 

Működési körzete:    Kemecse Járás 

 

Alapítás dátuma:    2013. szeptember 1. 

 

Alapítója:     Emberi Erőforrások Minisztériuma 

       (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) 

Az alapítói jogokat gyakorolja:  Emberi Erőforrások minisztere 

 

Fenntartó:     Nyíregyházi Tankerületi Központ 

      (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.) 

OM azonosító:    202803 

 

Köznevelési intézmény típusa:  pedagógiai szakszolgálati intézmény 

 

 

Feladat ellátási helyek: Kemecse, Vasmegyer, Beszterec, Tiszarád, Nyírbogdány, 

Nyírtét, Demecser, Kék, Székely, Berkesz, Gégény 

 

Alapfeladatok: pedagógiai szakszolgálati feladatok ( Nkt. 18. § (2)) alapján  

 gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

 szakértői bizottsági tevékenység 

 nevelési tanácsadás 

 logopédiai ellátás 

 továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

 konduktív pedagógiai ellátás 

 gyógytestnevelés 

 iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

 a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

 

A Tagintézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
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III. A TAGINTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ 

JOGSZABÁLYOK 

 Magyarország Alaptörvénye  

 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (továbbiakban Mt.) 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (továbbiakban: Kjt) 

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

 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 

 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 

 2011. évi CLXXXVII. 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 

 A mindenkor hatályos költségvetési törvény 

 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 A Kormány 235/2016.(VII.29.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. 

rendelet módosításáról. 

 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. 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 (továbbiakban: EMMI rendelet) 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 
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 229/2012 (VIII.28) kormányrendelet, a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 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 

 8/2014. (I.30.) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

szóló 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet módosításáról 

 53/2016 (XII.29.) EMMI rendelet egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról 

 15/2006 (IV.3.) OM rendelet alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti 

követelményeiről 

 22/2013. (VII.5.) EMMI utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 9/2014 (II.28.) EMMI utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII.5.) EMMI utasítás módosításáról 

 134/2016. (VI.10.) Korm. rendelet az állami köznevelési közfeladat ellátásában 

fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról 

 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

 

A tagintézmény bélyegzőinek lenyomata 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kemecsei Tagintézménye 

 

Az intézmény fejbélyegzője:   Az intézmény körbélyegzője: 

 

 

 

 

 

 

Az intézményi bélyegzők használatára jogosult: a tagintézmény-vezető, távollétében a 

tagintézmény vezető- helyettes 
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Intézményi bélyegzőt csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni. Használaton kívül a 

bélyegzőt zárható szekrényébe el kell zárni.  

 

 

IV. A TAGINTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDJE, 

IRÁNYÍTÁSA 

Az intézmény felelős vezetője a főigazgató, aki munkáját a jogszabályok, a Fenntartó, 

valamint az intézmény belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a 

jogszabályokba megfogalmazott módon és időtartamra történik. A főigazgató felel az 

intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért, az intézményi szabályzatok 

elkészítéséért. Vezetői feladatait a főigazgató az igazgatótanács közreműködésével látja el. 

 

Az igazgatótanács a főigazgató és az igazgatókból, valamint az igazgatóhelyettesekből álló 

testület, tevékenységét, döntéseit az Nkt. 69.§ (1) bekezdés a) és d) pontjában foglalt vezetői 

feladatokhoz kapcsolódóan végzi (szakszerű és törvényes működés, gazdálkodás; az 

intézményi szabályzatok elkészítése). 

 

4. 1. A Tagintézmény vezetője  

A Tagintézmény vezetője az igazgató/ tagintézmény-vezető. 

 

Az Igazgató/ tagintézmény-vezető feladatai: 

 közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel 

 a szakmai munkáért, 

 a szakalkalmazotti testület vezetéséért, 

 a szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért,  

 a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

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

valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért, 

 a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért. 

 kapcsolatot tart a főigazgatósággal és a székhellyel, 

 adatszolgáltatást végez a főigazgatóság felé, 

 ellenőrzési feladatokat lát el, 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

 

A tagintézmény-vezető helyettes feladata: 

 általános jelleggel helyettesíti az igazgatót, nevében aláír, bélyegzőt használ, 

 ellátja az igazgató által ráruházott egyéb feladatokat, 

 a szakmai irányítás alapján technikai kivitelezés megvalósítása, 
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 közreműködés a szakmai ellenőrzésben. 

 

Helyettesítés rendje: 

Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő 

valamennyi ügyben az igazgató-helyettes helyettesíti. Az igazgató távollétében a vezetői 

feladatokat általános jelleggel, benntartózkodással látja el a tagintézmény-igazgató helyettes.  

Az azonnali döntést igénylő valamennyi ügyben a igazgató-helyettes dönt. A döntést 

követően a legrövidebb idő alatt az igazgatót tájékoztatja. Halasztható ügyek esetében az 

igazgatóval való egyeztetést követően, az ő szóbeli jóváhagyásával, teljes döntési jogkörrel 

rendelkezik. Az igazgató akadályoztatása esetén az igazgató helyettes aláírási jogkörrel 

rendelkezik, kivéve a személy ügyet érintő ügyek esetében: az új dolgozó felvételének 

kérelme, óraadói és túlmunkaszerződések, beszerzésekkel kapcsolatos igények és 

kötelezettség vállalások elindítása, amelyek az igazgató kizárólagos jogkörébe tartoznak. A 

gazdálkodással és személyüggyel kapcsolatos nem halasztható ügyekben a főigazgató jár el. 

4. 2. Az intézmény dolgozói 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat dolgozóit, a jogszabályok 

előírásai szerint a Fenntartó költségvetési rendeletében meghatározott bér és létszámkeret 

alapján a Nyíregyházi Tankerületi Központ alkalmazza. 

A pedagógiai szakszolgálati feladatokat szakirányú felsőfokú végzettségű szakemberek végzik. 

A nemzeti köznevelési törvény és a pedagógiai szakszolgálatok működését szabályozó 

rendelet szerint a pedagógiai szakszolgálat intézményében a gyermekekkel, tanulókkal való 

közvetlen foglalkozást – ha a rendelet másképp nem rendelkezik – szakvizsgázott pedagógus-

munkakörben foglalkoztatottak végzik. 

Pedagógiai szakszolgálatban a pedagógus-munkakörök és a betöltésükhöz szükséges 

felsőfokú iskolai végzettségeket és szakképzettségeket a pedagógiai szakszolgálati 

intézmények működését szabályozó 15/2013 (II.26.)EMMI rendelet tartalmazza. 

Pedagógus munkakörök: 

 gyógypedagógus 

 pszichológus 

 konduktor  

 fejlesztő pedagógus 

 logopédus 

 tanácsadó pedagógus 

 gyógytestnevelő 

 iskola és óvodapszichológia koordinátora 

 tehetséggondozó koordinátor 
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Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak a nevelő és oktató munkát közvetlenül 

segítő és egyéb munkakörök 

- nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak köre: fogyatékosság 

típusának megfelelő szakorvos, vagy gyermek és ifjúsági pszichiátria, csecsemő és 

gyermekgyógyászat, illetve gyermek neurológiai szakorvos, gyógytornász, pedagógiai 

asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, szakszolgáltati titkár, rendszergazda, 

- egyéb munkakörök:  ügyviteli dolgozó, kisegítő dolgozó, munkaügyi, személyzeti 

előadó, gazdasági dolgozó, műszaki dolgozó. 

Az Intézmény dolgozói, munkájukat az Intézményi SZMSZ 1.sz. mellékletében található 

munkaköri leírások alapján a főigazgató és az igazgató közvetlen megbízása szerint végzik.  

 

 

4. 3. Az intézmény közösségei: 

- alkalmazotti közösség 

- szakalkalmazotti közösség 

- munkaközösségek  

- közalkalmazotti tanács 

- munkavédelmi képviselők által létrehozott munkavédelmi bizottság 

- önértékelési csoport 

Működésük rendjét, tagjait, jogaikat és feladataikat az Intézményi SZMSZ szabályozza. 

 

 

V. A TAGINTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 

5. 1. Általános rendelkezések 

A tagintézmény a Kemecsei Arany János Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Intézmény épületében kap helyet. 

Az Intézmény egész évben folyamatosan működik. 

Az Intézmény a feladatainak ellátásához évente, a tanév rendjéhez igazodva munkatervet 

készít.  

Az intézmény illetékességi területe:  

A Kemecsei Járásban, a Kisvárdai Tankerületi Központ működési területéhez tartozó, azt 

magában foglaló, a járásra kiterjesztve, a következő 11 település gyermekeit érintő állami, 

önkormányzati, nem állami (egyházi) fenntartású, nevelési-oktatási intézményekben működik: 

Kemecse, Demecser, Gégény, Kék, Nyírbogdány, Tiszarád, Vasmegyer, Beszterec, Berkesz, 

Nyírtét, Székely településeken. 
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5. 2. A Tagintézmény nyitva tartási ideje: 

Hétfő   800 - 1600 

Kedd   800 - 1600 

Szerda  800 - 1600 

Csütörtök  800 - 1600 

Péntek  800 - 1600 

Ettől eltérő időpontban, naponta 7.30- 18.00 között az épület portaszolgálatánál üzenet 

hagyható intézményünknek.  

A szorgalmi időszakon kívüli (iskolai szünetek) időben az intézménynek helyet adó iskola 

nyitva tartásához, az általuk biztosított együttműködés keretein belül igazodik intézményünk, 

illetve a nevelési-oktatási intézmények szünetek alatti nyitva tartását is figyelembe vesszük. 

5. 3. A Tagintézmény munkarendje 

5. 3. 1. Munkaidő 

Az intézmény heti 5 napos munkarend szerint működik. Az intézménnyel közalkalmazotti 

jogviszonyban álló munkavállalók heti munkaideje 40 óra. 

A munkaidő nyilvántartása: jelenléti íven, valamint a Pedagógus Munkaidő Nyilvántartó 

lapon történik. A jelenléti íven egyértelműen meghatározható a nevelés-oktatással lekötött 

munkaidő, továbbá a kötött munkaidő terhére elvégzett feladat, mely hetenként 3 óra. A 

kötött munkaidő hétfő délután 12.00-15.00 közötti időszakra esik, mely alkalmas a team-

megbeszélésekre, tagintézményi értekezletekre, munkaközösségi megbeszélésekre. 

Amennyiben a feladatellátás szükségessé teszi, úgy a tagintézmény-vezető további 2 óra 

kötött munkaidő intézményben való letöltését rendelheti el. A nevelés-oktatással lekötött 

munkaidőt, továbbá a kötött munkaidőt is feltüntető órarendet a tagintézmény vezető hagyja 

jóvá minden tanév október 15-ig. 

A munkarend rugalmasan változtatható a fogadó intézmény kérésére, a gyermeklétszám 

változása, illetve más, a munkarendet befolyásoló tényező miatt. 

A munkarend változtatását a tagintézmény vezetője engedélyezi, illetve szükség esetén 

kezdeményezi. 

Az alkalmi munkarend változtatást legkésőbb a változtatás napján jelenti a pedagógus a 

tagintézmény-vezetőnek, aki továbbítja a főigazgatónak. 

A pedagógus köteles a foglalkozások megkezdése előtt legalább 15 perccel az intézménybe 

megérkezni. 

A foglalkozások időtartama egyénileg és szakmai szempontok alapján meghatározott, 

logopédusok esetén maximum 45 perc. A foglalkozások időtartamának meghatározása a 

szakember feladata. A vizsgálati órák összevonhatók. A foglalkozások között legalább 5 

perces szüneteket kell tartani. 
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A pedagógus a rendkívüli távolmaradásának tényét és okát legkésőbb a tárgynap 8.00-ig 

köteles jelezni a tagintézmény vezetőnek, vagy a szakszolgálati titkárnak. Az érintett 

gyermekek/tanulók szüleit, illetve intézményét megállapodás szerin a szakszolgálati titkár, 

vagy a pedagógus értesíti a hiányzásról. 

A szakalkalmazottak szakmai jellegű távollétének szabályozása a megyei SZMSZ-ben foglalt 

rendelkezés. 

5. 3. 2. Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 

Az intézményben dolgozó pedagógusok kötelesek a közvetlen foglalkozással lekötött 

munkaidejükben és a kötött munkaidőben (neveléssel oktatással le nem kötött munkaidőben) 

végzett tevékenységüket igazolni, a munkaidő letöltését a jelenléti íven vezetni. A munkaidő 

nyilvántartó lapon csak a közvetlen foglalkozással lekötött időtartamot kell jelölni. A 

nyilvántartás heti lebontásban történik, minden hónap ötödik napjáig az igazgatónak át kell 

adni, aki a munkavégzés időtartamát aláírásával igazolja. Az igazgatónak joga van a 

nyilvántartó lapok alapján a dolgozót az elvégzett feladatok igazolására felszólítani, az ehhez 

szükséges dokumentumokat a pedagógus köteles bemutatni, munkavégzését igazolni. 

A pedagógiai szakszolgálat intézményében alkalmazott pedagógusok teljes munkaidőben 

történő foglalkoztatás esetében közvetlen foglalkozás keretében végzik: 

- a gyermekek, tanulók vizsgálatával, 

- egyéni vagy csoportos foglalkoztatásával, 

- a tanácsadással kapcsolatos feladataikat . 

A pedagógiai szakszolgálatban pedagógus munkakörben dolgozók kötelező óraszáma 

(közvetlen foglalkozás): 

- tagintézmény-vezető                 4 óra 

- tagintézmény vezető-helyettes:             6 óra 

- pedagógusok              21 óra  

Intézményünkben a kötött munkaidő intézményen belül töltendő idejének leszabályozása, a 

Közalkalmazotti Tanács bevonásával történt. Minden tanévben az intézményi éves 

munkatervben meghatározásra kerül az intézményben kötelezően bent töltendő időtartam, 

amelyet mindig az előző évi beszámolók, valamint a tanévre vonatkozó feladatellátás 

szükségessége befolyásol. 

 

A kötött munkaidőben végzett feladatok közül az alábbiak rendelhetők el: 

 

 foglalkozások, vizsgálatok, szűrések, egyéb közvetlen foglalkozások előkészítése, 

 a gyermekek, tanulók fejlődésének, vizsgálati eredményeinek értékelése, 

 szakértői, továbbá a pedagógiai szakszolgálati tevékenység során keletkező 

vizsgálati és egyéb vélemények készítése, 

 fejlesztési tervek készítése, 

 eseti helyettesítés, 

 a pedagógiai, szakszolgálati tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 
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 az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

 külső és belső kapcsolattartás, 

 gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

  a szakalkalmazotti értekezlet, a szakmai munkaközösség munkájában történő 

részvétel, 

 munkaközösség-vezetés, 

 az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való 

közreműködés, 

 feladatvégzési helyek közötti utazás, 

 a gyermek, a tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, pedagógiai szakszolgálati 

intézményen kívüli tevékenység végzése, 

 a pedagógiai szakszolgálati intézmény folyamatos nyitva tartásának biztosításában 

való közreműködés, 

  gyakornok esetében a minősítő vizsgára való felkészülés, 

 pedagógus-továbbképzésben való részvétel. 

 

A pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek 

neveléssel-oktatással le nem kötött részében az alábbi feladatokat látja el a szakszolgálati 

intézményen belül: 

 foglalkozások, vizsgálatok, szűrések, egyéb közvetlen foglalkozások előkészítése, 

 a gyermekek, tanulók fejlődésének, vizsgálati eredményeinek értékelése, 

 szakértői, továbbá a pedagógiai szakszolgálati tevékenység során keletkező 

vizsgálati és egyéb vélemények készítése, 

 eseti helyettesítés, 

 a pedagógiai, szakszolgálati tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

 az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

 külső és belső kapcsolattartás, 

 a szakalkalmazotti értekezlet, a szakmai munkaközösség munkájában történő 

részvétel, 

 munkaközösség-vezetés, 

 az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való 

közreműködés, 

 a pedagógiai szakszolgálati intézmény folyamatos nyitva tartásának biztosításában 

való közreműködés, 

 pedagógus-továbbképzésen való részvétel 

A pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek 

neveléssel-oktatással le nem kötött részéből az alábbi feladatokat látja el a szakszolgálati 

intézményen kívül: 

 fejlesztési tervek készítése, 

 a gyermek, a tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, pedagógiai szakszolgálati 

intézményen kívüli tevékenység végzése, 

 gyakornok esetében a minősítő vizsgára való felkészülés, 
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 gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

 pedagógus-továbbképzésben való részvétel 

 

5. 3. 3. Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 

Az intézményben nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott heti 40 órában, ettől eltérő 

esetben a munkaköri leírásban meghatározott munkaidő beosztásban tartózkodik az 

intézményben. A napi munkaidő nem tartalmazza a legfeljebb 30 perc időtartamú ebédidőt. 

A részfoglalkozású, illetve óraadó munkatársak a megbízási szerződésben rögzített 

óraszámban látják el feladatukat. 

Munkaidő nyilvántartást az óraadó szakembereknek nem kell vezetni, teljesítésigazolásuk a 

tagintézmény-vezetőnek átadott dokumentáció (jelenléti ív, vizsgálati anyagok,  

szakvélemények) alapján történik.  

5. 3. 4. Távolmaradás szabályozása 

A szabadság kiadásának szabályai: 

Az intézmény pedagógusai 25 nap pedagógus pótszabadsággal rendelkeznek, amelynek 

kiadását elsősorban a tanév szüneteihez kell igazítani szabadságolási terv alapján, amelyet a 

tagintézmény-vezető december 31-ig elkészít. A pedagógiai munkát közvetlenül segítő 

munkakörben dolgozó alkalmazottakat is megilleti a pedagógus pótszabadság, amelyet a 

szabadságolási terv rögzít. 

A Mt. 55. § (1) bekezdésben meghatározott távollétek: 

 keresőképtelenség 

 emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő 

kezelés 

 kötelező orvosi vizsgálat időtartama (kiegészítve az utazás időtartamával) 

 véradás (legalább 4 óra időtartam) 

 a szoptató anya a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermekek 

esetén kétszer két órára, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermekek esetén 

naponta két órára, 

 hozzátartozó halála esetén, hozzátartozónak minősül: házastárs, élettárs, egyeneságbeli 

rokon, házastárs egyeneságbeli rokona, örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermek, 

testvér, valamint örökbefogadó, mostoha és nevelőszülő. (két munkanap) 

 bírósági, hatósági felhívásra az eljárás időtartama 

 különös méltánylást érdemlő személyi, családi, elháríthatatlan ok esetén (indokolt 

távollét időtartama) 

A munkáltató által – fenntartói jóváhagyással – elrendelhető távollétek: 

 továbbképzéseken, szakképzésen való részvétel távollétnek minősül 

 ha a munkáltató és munkavállaló között tanulmányi szerződés jött létre, 
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 ha a munkáltató kötelezi a munkavállalót továbbképzésen való részvételre, 

 ha a jogszabályban előírt kötelező pedagógus szakvizsga megszerzésére 

irányuló képzésen vesz részt50 

 ha a hét évenkénti továbbképzésre vonatkozó rendelkezés hatálya alá tartozik51 

 az Intézmény pedagógiai-szakmai munkája érdekében való távollét (tanévenként 5 

nap): 

 szakmai konferencián, továbbképzésen  

 szakmai napon való részvétel esetén 

 pályaválasztási kiállításon való részvétel, 

 az Intézmény által szervezett rendezvényeken, 

 hivatalos kiküldetés esetén, 

 érdekképviseleti szervek városi, megyei, országos tisztségviselőinek hivatalos 

távolléte. 

 

Szakszolgálati feladatellátás nélküli munkanap 

  

 A 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet 34§ (5a) bekezdése alapján: „A tanévben a 

szakalkalmazotti közösség az intézmény munkatervében meghatározott pedagógiai 

szakszolgálati célra 6 munkanapot szakszolgálati feladatellátás nélküli munkanapként 

használhat fel., melyből 2 napot a teljes intézmény, 4 napot pedig a székhelyintézmény és a 

tagintézmények vonatkozásában kell felhasználni.” Intézményi szinten, tanév elején a 

tagintézmények igazgatói tájékoztatást küldenek a főigazgató részére, hogy milyen módon 

kívánják felhasználni a 4 munkanapot. 

Ezen napokon tagintézményünkben minden tanév kezdetén és végén, évnyitó és évzáró 

értekezletet, a második félév elején pedig félévi értekezletet tartunk. A felhasználható 

negyedik alkalom szakmai értekezletre, szakmai napon való részvételre, vagy rendkívüli 

esetben történik felhasználásra. 

 

VI. SZAKMAI MŰKÖDÉS 

6. 1. A tagintézmény szolgáltatásainak elérése 

Az ellátás kezdeményezése szülői kérésre, intézményi javaslatra, szakember beutalása 

alapján, vagy hatósági megkeresésre történik. A vizsgálat, terápia megkezdése Bejelentkező 

lap alapján, minden esetben szülői beleegyezéssel lehetséges. A szülő tájékoztatását követően 

e gyermek/tanuló nyilvántartási rendszerünkbe kerül. Az ellátás rendje a szakmai protokollok 

és a Tagintézményi eljárásrend alapján történik.  

                                                           

50  50 Az Intézmény aktuális Továbbképzési Programja, Beiskolázási Terve alapján 
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A járási szakértői bizottsági vizsgálatok kezdeményezése a 15/2013. EMMI rendelet 13.§ 

alapján Szakértői vélemény iránti kérelem nyomtatványon történik. Felülvizsgálatok esetén a 

Felülvizsgálati kérdőív kitöltése szükséges. A szakértői vizsgálatra való jelentkezés 

jogszabályi hátterét a 15/2013. ( II. 26. ) EMMI rendelet 5. fejezete tartalmazza. 

A vizsgálatok szervezése, adminisztrálása a szakmai protokollok és a 15/2013. EMMI 

rendeletben rögzített eljárásrend alapján történik.  

A logopédiai és fejlesztő pedagógiai terápiák kezdeményezése szűrő/alapvizsgálatokat 

követően a szülő beleegyezésével, a szakember javaslatára lehetséges. 

Korai fejlesztés és gondozás esetében szakértői vélemény alapján történik az ellátás 

kezdeményezése. 

Kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók koordinálása, a tehetségazonosítás, gondozás a 

nevelési/oktatási intézmény vezetője, valamint a szülők beleegyezésével történik. 

6. 2. Az ellátás szervezésének szempontjai 

 A terápiák megkezdése előtt a szülővel beleegyező nyilatkozatot, együttműködési 

(szóbeli/írásbeli) megállapodást szükséges kötni.  

 A szolgáltatásokhoz való hozzájutás várakozási ideje a szakemberlétszám és az 

ellátásra szorulók számától függően, jogszabályokban kötött határidőn belül történik.  

 A folyamatos nyitva tartás biztosítása érdekében a tanítási szünetekben az ellátás a 

szakemberek váltásával történik, melyről a szülőket, intézményeket tájékoztatjuk. 

 Az intézményben előjegyzés alapján történik a munka beosztása.  

 Az ambuláns vagy helyszíni ellátás szervezése fölötti döntés a Tagintézmény-vezető 

feladata, figyelembe véve a hatékonyságot, szakmai szempontokat, valamint a 

finanszírozás lehetőségeit. 

 A pedagógusok munkarendjét, a helyi ellátást végző pedagógusok esetén az intézmény 

munkarendjéhez igazodva, a pedagógus állítja össze, a tagintézmény-vezető hagyja 

jóvá. 

 A tanév során folyamatos változtatásokra kerülhet sor a terápiák szervezése 

tekintetében, a szakmai szempontok és a felmerülő igények alapján. 

 A helyi feladatellátás csak a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 9. mellékletében 

szereplő felszerelésjegyzék alapján felszerelt helységben történik. Az ettől eltérő 

esetben a szakember a tagintézmény-vezető felé jelzést köteles tenni a hiányosságok 

tekintetében. 

 A terápiás csoportok működési rendjének kialakítása a szakember feladata, mely során 

lehetőség szerint figyelembe veszi a nevelési-oktatási intézmény működési rendjét is. 

A terápiás időpontokat és az elérhetőségeket az intézményekben jól látható helyen 

kifüggesztjük. 



 
 

 

337 

 A nevelési tanácsadásra jelentkezők behívása többnyire érkezési sorrendben történik, a 

krízishelyzetek kivételt képeznek. Az első vizsgálat, vagy foglalkozás időpontjáról 

telefonon, személyesen, vagy postai úton értesítjük az érintettet, melyről nyilvántartást 

vezetünk.  

6. 3. Az intézményben tartózkodás rendje 

A Szakszolgálat munkatársai és kliensei az intézmény épületében nyitvatartási időben 

tartózkodhatnak. A szülők a mosdón és a várón kívül csak kísérővel közlekedhetnek, az iskola 

és a szakszolgálat helyiségeit nem használhatják.  

A szülőknek a szülői váróban kell várakozniuk, míg gyermekük a foglalkozáson részt vesz. A 

várakozás ideje alatt a szülő köteles gondoskodnia arról, hogy viselkedésével gyermeke a 

foglalkozásokat ne zavarja. A szülő felügyelet nélkül nem hagyhatja gyermekét a 

váróteremben. Csak a foglalkozás/ vizsgálat idejére biztosítunk felügyeletet. 

A foglalkozás végén a gyermeket kizárólag a szülőnek, vagy felhatalmazottjának adhatjuk át. 

A nagyobb iskolás gyermekek csak a szülő beleegyezésével járhatnak egyedül közlekedve, 

önállóan foglalkozásokra. 

 

VII. KAPCSOLATTARTÁS 

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 kapcsolattartás általános formái: 

- vezetői ülések, 

- intézményi értekezletek, 

- megbeszélések, 

- elektronikus körlevelek, 

- egyéb tájékoztatási formák. 

 

 

7. 1. Külső kapcsolatok: 

Az intézmény fenntartója a Nyíregyházi Tankerületi Központ. A fenntartóval való 

kapcsolattartás a Főigazgatón keresztül valósul meg. A kapcsolat folyamatos, közvetlen, 

szervezeti jellegű. Tartalmát tekintve a partner részéről irányító, ellenőrző, valamint 

kölcsönösen tájékoztató jellegű. A kapcsolattartás hivatalos levelezés és személyes 

megbeszélés, értekezlet formájában történik. Az intézményt az ellátási körzetbe tartozó 

önkormányzatok, valamint a nevelési-oktatási intézmények vezetői felé a főigazgató, 

főigazgató-helyettesek, valamint a tagintézmény-vezetők vagy a helyettesek képviselik. 
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A kötelező feladatellátás megvalósítása és az ellátásra szoruló gyermek, tanuló érdekében 

(hatósági eljárások) az intézmény közvetlen kapcsolatban áll a megyében működő Járási 

Hivatalokkal, önkormányzatokkal, jegyzőkkel. 

A járási szintű szakszolgálati feladatellátás hatékony megszervezése érdekében az intézmény 

a megyében működő Tankerületi Központokkal is együttműködik. 

A pedagógus minősítésekkel, KIR hivatali ügyintézéssel, valamint szaktanácsadói 

feladatokkal kapcsolatban az Oktatási Hivatal helyi Pedagógiai Oktatási Központjával 

tartunk kapcsolatot.  

Az Intézmény hatékony és magas színvonalú feladatellátás megvalósítása érdekében 

folyamatos és kölcsönös kapcsolatot tart fenn a pedagógiai szakszolgálatok (szakszolgálati 

feladatok, szakemberek) érdekképviseleti szerveivel, országos szakmai közösségeivel, 

fórumaival. 

7. 2. Belső kapcsolatok: 

- igazgatói értekezleteken, 

- munkaközösségi megbeszéléseken, 

- alkalmazotti értekezletek kapcsán, 

- szakalkalmazotti értekezletek kapcsán, 

- egyéb belső információáramlás, tájékoztatás útján valósulnak meg. 

 

A kapcsolattartás hivatalos postai levelezés, telefonos és személyes megbeszélés, valamint 

internetes üzenetküldés formájában történik. A kapcsolattartási jogosultságokat és 

kötelezettségeket az Intézményi SZMSZ szabályozza.  

VIII. A TAGINTÉZMÉNY BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 

SZABÁLYOZÁSA 

A belső ellenőrzésünk célja a minőségi munka végzése, hatékonyságának növelése, törvényi 

szabályozások betartása, valamint gazdaságos, takarékos működtetés. 

 

Az ellenőrzés fajtái: 

- Tervszerű, munkatervben rögzített feladat és határidő megjelölésével. 

- Spontán, alkalomszerűen, a problémák feltárása, megoldása érdekében, vagy napi 

felkészültség mérése érdekében. 

 

A látogatás mindenkor a jobbítás, a segítés érdekében történik. A tapasztalatokat értékeljük, 

meghatározzuk a fejlesztési lehetőségeket. Az általános tapasztalatokat közösen 

megbeszéljük. 

Az ellenőrzésre jogosult: 

- Főigazgató 

- Igazgató/ tagintézmény-vezető 
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- Tagintézmény-vezető helyettes 

- Munkaközösség vezetők 

Az ellenőrzés kiterjed: 

- munkafegyelemre 

- a munka minőségére 

- a munkaköri kötelezettségben meghatározott feladatokra 

- a szakszolgálati feladatellátáshoz kapcsolódó dokumentumok (forgalmi napló, 

munkanapló, foglalkozással kapcsolatos dokumentumok, szakvélemények, 

szakértői vélemények, INYR vezetése, jelenléti ív, pedagógus munkaidő 

nyilvántartó lap és egyéb intézményi dokumentumok szakember általi pontos 

vezetése, tartalmi és formai szempontok szerinti ellenőrzése). 

 

A Tagintézmény általános belső ellenőrzési terve, mely az aktuális éves munkatervben 

kerül pontosításra:  

 

Az ellenőrzés tárgya Az ellenőrzés időpontja Felelős 

Órarendek, 

csoportbeosztások 

Október Tagintézmény-vezető 

Szűrő-/alap vizsgálatok 

dokumentációja 

Október Tagintézmény-vezető 

Havi statisztika Havonta / minden hó 5-ig/ Tagintézmény-vezető 

helyettes 

Félévi statisztika Január Tagintézmény-vezető 

Évvégi statisztika Július Tagintézmény-vezető 

Munkaidő nyilvántartás Minden hónap elején Tagintézmény-vezető 

Munkaügyi dokumentációk Havonta Tagintézmény-vezető 

INYR-vezetés Évente 3-szor Tagintézmény-vezető 

Szakvélemények, 

szakterületi vélemények 

Minden szakvélemény Tagintézmény-vezető 

Szakmai munka/ 

óralátogatás, 

esetmegbeszélés 

Félévente Tagintézmény-vezető, 

tagintézményvezető 

helyettes, munkaközösség-

vezetők 

Tanügyi dokumentumok Évente 3-szor Tagintézmény-vezető 

Útiköltség-elszámolás Havonta Tagintézmény-vezető 

Leltári eszközök Év vége Tagintézmény-vezető 
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1. sz. melléklet 

A tagintézmény ellátási körzete 

Település Intézmény Cím I.sz. 

Kemecse 
Kemecsei Református Arany János Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény 
Móricz Zs. u. 47. 4501 

Kemecse 
Kemecsei Református Hétszínvirág Napközi 

Otthonos Óvoda és Tipegő Bölcsőde 
Béke tér 6.  4501 

Vasmegyer Vasmegyeri Megyer Vezér Általános Iskola Kossuth u. 141. 4502 

Vasmegyer Vasmegyer Mesevár Óvoda és Konyha Bem Apó u. 1. 4502 

Tiszarád 
Besztereci Móricz Zsigmond Általános Iskola 

Tiszarádi Tagintézménye 
Kossuth u.75. 4503 

Tiszarád Tiszarád Szivárvány Óvoda Kossuth u. 71 4503 

Beszterec Besztereci Móricz Zsigmond Általános Iskola Árpád u. 1. 4488 

Beszterec Beszterec Napsugár Óvoda Kossuth u. 43. 4488 

Nyírbogdány 
Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Fő u. 3. 4511 

Nyírbogdány 
Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ( Óvoda) 

Kőrösi Cs . u. 1. 

Óvoda u. 5. 
4511 

Nyírtét 
Bónis Sámuel Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény  
Szabadság u. 51 4554 

Nyírtét Tündérkert Óvoda Szabadság u. 51 4554 

Berkesz 
DOC Középiskola és Általános Iskola Berkeszi 

Tagintézménye 
Rákóczi u. 25. 4521 

Berkesz  
Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 

Berkeszi Tagintézménye 
Kossuth u. 1 4521 

Gégény Gárdonyi Géza Általános Iskola Rákóczi u. 45. 4517 

Gégény Gégényi Napsugár Óvoda, Bölcsőde és Konyha Rákóczi u. 44. 4517 

Demecser 
Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, 

Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 

Szabolcs vezér u. 

4. 
4516 

Demecser Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde Kinizsi Pál u. 1. 4516 

Székely 
DOC Középiskola és Általános Iskola Székelyi 

Tagintézménye 
Váci M. u. 2. 4534 

Székely 
Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 

/Törzsök Béla Tagóvoda 
Illyés Gy. u. 27. 4534 

Kék 
Kéki Petőfi Sándor Általános Iskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola  
Rákóczi u. 2. 4515 

Kék Kéki Mesekert  Óvoda Petőfi u.17. 4515 
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6/H. sz. melléklet 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Kisvárdai Tagintézményére vonatkozó szabályok 
 

Tagintézmény: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kisvárdai 

Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye:  4600. Kisvárda, Szent L. u. 42. 

 

Intézmény webcíme: https://kisvardai-pedagogiai-szakszolgalat.webnode.hu/ 

 

A tagintézmény bélyegzőinek lenyomata 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kisvárdai Tagintézménye 

 

Az intézmény fejbélyegzője:     Az intézmény körbélyegzője: 

 

 

 

 

 

Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

- igazgató 

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

 

Intézményi bélyegzőt csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni. Használaton kívül a 

bélyegzőt / az iroda zárható szekrényébe/ el kell zárni.  
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A MŰKÖDÉS RENDJE 

 

A működés rendjét alapvetően a székhelyintézmény működése határozza meg. 

A Tagintézmény heti 5 napos munkarend szerint működik. Az intézménnyel közalkalmazotti 

jogviszonyban álló munkavállalók heti munkaideje 40 óra. 

A Tagintézmény közalkalmazottainak munkaidő beosztását a tagintézmény-vezető szabja 

meg, a zavartalan működést és a feladatellátást szem előtt tartva. A tagintézmény-vezető a 

munkaidő beosztást tanév közben is módosíthatja. 

 

Pedagógus munkakörben 

A pedagógusok teljes munkaideje: a kötelező óraszámokból, valamint a nevelő-oktató 

munkával vagy gyermekekkel, az alapfeladatnak megfelelő foglalkozással összefüggő 

feladatok ellátásához szükséges munkaidőből (kötött munkaidő) áll. A pedagógus a tanóra 

(vizsgálati/terápiás foglalkozás) megkezdése előtt minimum 10 perccel már benn tartózkodik 

az intézményben/feladat-ellátási helyen. A pedagógus a szakszolgálati intézményben 

ellátandó feladatok végzéséhez szükséges időtartamon túlmenően nem köteles az 

intézményben tartózkodni. 

A pedagógiai szakszolgálatban pedagógus munkakörben dolgozók kötelező óraszáma: 

 - igazgató   4 óra 

 - igazgatóhelyettes  6 óra 

- pedagógusok   21 óra  

 

A pedagógusok munkaidő beosztását meghatározza a tanév rendje (szorgalmi időszak), az 

éves munkaterv, az órarend és a folyamatos nyitva tartás biztosítása.  

Az óratervek elkészítésénél tekintettel kell lenni a gyerekek/tanulók egyéb elfoglaltságára, a 

helyben történő ellátás során az iskolával/óvodával közösen használt foglalkoztató/vizsgáló 

termek beosztására. Mindezekkel együtt az óraterv elkészítése során figyelembe kell venni a 

pedagógus egyenletes munkaterhelését. A jogszabályi keretek betartásával az órák száma 

minimum napi 3, maximum napi 6 lehet. A kötelező órákon kívül heti öt óra eltöltése kötelező 

a tagintézményben. Ebből 1 óra a szerdai tagintézményi megbeszélés időpontja, 2 óra 

lehetőleg hétfőnként a munkaközösségi megbeszélésekre van fenntartva. A fennmaradó két 

órában a kollégák az órákra való szükséges felkészülést és/vagy a szakértői vélemények 

elkészítését, elektronikus nyilvántartás vezetését végzik, illetve team megbeszéléseket 

végeznek. Az óratervekben ezt az öt órát külön jelölni szükséges. Mindezek ellenőrzése a 

tagintézmény-vezető joga és kötelessége. 
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Nem pedagógus munkakörben 

A Tagintézményben, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak, heti 40 órában, a 

munkaköri leírásban meghatározott munkaidő beosztásban tartózkodnak az intézményben. 

 

A részfoglalkozású és óraadó munkatársak a megbízási szerződésben rögzített óraszámban 

látják el feladatukat. 

A Tagintézmény nyitva-tartása: hétfő-péntek: 7.30-16.00 óra 

 

A szülők igényéhez igazodva, a gyermek/tanuló elfoglaltságát figyelembe véve, vizsgálati és 

terápiás óra ettől eltérő időben is szervezhető a Tagintézmény telephelyén, de legkésőbb 

18.00-ig tarthat.  

 

A Tagintézmény a folyamatos nyitva-tartás érdekében, a szorgalmi időn kívül is biztosítja az 

ellátást, a Tagintézmény telephelyén, 8-16 időintervallumban. 

 

 

A vezetők közötti feladatmegosztás 

 

A tagintézmény vezetősége (igazgató, igazgatóhelyettes) jogkörét betartva, feladatait az 

Intézmény SzMSz-e alapján végzi (4.5). A szakmai irányítást együtt látják el, ellenőrzési és a 

szakmai feladatok megosztásával végzik felelős vezetői munkájukat.  

 

Az alapfeladatok alapján a  szakmai irányítás közvetlen felelőse: 

 

 

igazgató       igazgatóhelyettes 

                ↓         ↓ 

szakértői bizottsági tevékenység                                           logopédiai ellátás 

gyógytestnevelés    gyógypedagógia tanácsadás, korai  

fejlesztés 

nevelési tanácsadás        

szakszolgálati titkárok tevékenysége 

óvodapszichológiai ellátás    

kiemelten tehetséges gyerekek 

tanulók gondozása 

     

 

Helyettesítés rendje: 

Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő 

valamennyi ügyben az igazgató-helyettes helyettesíti. Az igazgató távollétében a vezetői 

feladatokat általános jelleggel, benntartózkodással látja el a tagintézmény-igazgató helyettes.  

Az azonnali döntést igénylő valamennyi ügyben a igazgató-helyettes dönt. A döntést 
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követően a legrövidebb idő alatt az igazgatót tájékoztatja. Halasztható ügyek esetében az 

igazgatóval való egyeztetést követően, az ő szóbeli jóváhagyásával, teljes döntési jogkörrel 

rendelkezik. Az igazgató akadályoztatása esetén az igazgató helyettes aláírási jogkörrel 

rendelkezik, kivéve a személy ügyet érintő ügyek esetében: az új dolgozó felvételének 

kérelme, óraadói és túlmunkaszerződések, beszerzésekkel kapcsolatos igények és 

kötelezettség vállalások elindítása, amelyek az igazgató kizárólagos jogkörébe tartoznak. A 

gazdálkodással és személyüggyel kapcsolatos nem halasztható ügyekben a főigazgató jár el. 

 

Kulcsok használati rendje 

 

A Tagintézmény nyitásához, zárásához tartozó kulcsok tartósan az igazgatónál, az 

igazgatóhelyettesénél, a szakszolgálati titkárnál, továbbá a működtető intézmény által 

foglalkoztatott technikai dolgozónál (hivatalsegéd) vannak. Ők rendelkeznek állandó PIN 

kóddal az épület riasztó rendszerének működtetéséhez. 

A Tagintézményt az azt használó dolgozó nyitja és zárja. 

 

 

A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak, és a pedagógiai munkát segítőknek, a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásába történő részvételének 

rendje: 

 

A Tagintézményben dolgozó pszichológus, gyógypedagógus, logopédus és fejlesztő 

pedagógus szakemberek az alapfeladaton túl (nevelési tanácsadás…stb.) a szakértői bizottság 

munkájában is részt vesznek. 

A különböző alapfeladatok közötti arányt, azaz a kötelező 21 tanóra megoszlását az 

alapfeladatok között, a jelentkező igények határozzák meg. Az adott tanévre a Munkatervben 

kerülnek meghatározásra az órakeretek (Munkaidő beosztás).  

 

A logopédus kollégák a logopédiai ellátáson túl, a korai fejlesztésbe, a fejlesztő nevelésbe és a 

szakértői bizottság munkájába szükség szerint kapcsolódnak be. 

 

A Tagintézményben dolgozó pszichológusok a nevelési tanácsadás alapfeladaton túl, a 

szakértői bizottsági tevékenységben, a korai fejlesztésben, a fejlesztő nevelésben és a 

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásában is végzik szakmai munkájukat 

szükség esetén. 

 

A gyógypedagógusok a nevelési tanácsadás alapfeladaton túl a gyógypedagógiai tanácsadás, 

korai fejlesztés, oktatás és gondozás és a szakértői bizottsági tevékenység alapfeladataiba 

szükség szerint kapcsolódnak be. 

 

A gyógytestnevelő tanárok az alapfeladaton túl az úszás-foglalkozás megszervezésében és 

lebonyolításában is részt vesznek.  
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A pedagógus kollégák terápiás munkájukat a tanév rendjéhez igazodva végzik.  

A szorgalmi időn túl a kötelező órájukban, pedagógiai, logopédiai, pszichológiai szűréseket, 

vizsgálatokat, szakértői bizottsági tevékenységet, úszás-foglalkozást, szakmai tájékoztatásokat 

és konzultációkat végeznek. 

 

Az alapfeladatok ellátása a Tagintézmény székhelyén, a nevelési-oktatási intézmények által 

biztosított foglalkoztató/vizsgáló termekben, tornatermekben, valamint a Tanuszodá(k)ban 

zajlik. 

A helyben, illetve helyhez közeli ellátás megszervezése a Tagintézmény fő célkitűzésihez 

tartozik. Ugyanakkor a szakmai munka érdekében néhány alapvetés betartása szükséges: 

- a foglalkoztató termek kialakítása során a rendelet előírásainak betartása, 

- a berendezési és felszerelési tárgyak feleljenek meg az előírásoknak. 

Amennyiben a minimális feltételek nem biztosítottak, úgy az ellátást csak a telephelyén 

vállalja a Tagintézmény. 

 

KAPCSOLATTARTÁS RENDJE 

 

Belső kapcsolattartás rendje 

 

A belső kapcsolattartás legfontosabb színtere a teljes testületre kiterjedő, heti 

munkamegbeszélés és munkaértekezlet, ahol a szükséges tájékoztatáson túl, a felmerülő 

problémák közös megoldása és esetmegbeszélések segítik a kollektív munkát.  Ennek idejét és 

formáját a Munkaterv tartalmazza. 

A pedagógusok és egyéb közalkalmazottak, óraadó kollégák, a mindennapi tevékenység során 

a szükséges mértékű közvetlen kapcsolatot tartják. Az információáramlás folyamatosan 

biztosított elektronikus formában. 

 

 

A szakmai értekezletek rendje 

 

A szakalkalmazotti közösség, a tagintézmény pedagógus munkakörében foglalkoztatottak 

közössége, a Tagintézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve.   

 

Az alábbi szakmai értekezletek segítik a szakmai munkájukat: 

 

- alakuló értekezlet (minden év augusztus 20-31-a között)  

- tanévnyitó értekezlet (minden év szeptember 01-10 között) 

- tanévzáró értekezlet (minden év június 20-30 között) 

 

A Tagintézmény folyamatos, zavartalan és magas színvonalú szakmai munkájához a 

szakalkalmazottak felelős munkavégzésük mellett a tervezési és értékelési munkában is 

aktívan részt vesznek. A Munkatervek elkészítésével (határidő szeptember 20.) az 

összehangolt feladatvégzést segítik, a tanév értékelésével, a Beszámolóval (határidő június 
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20.) pedig a kitűzött célok teljesülését értékelve a további feladatok meghatározását készítik 

elő. 

 

Rendkívüli értekezletet kell összehívni, ha a szakalkalmazotti közösség tagjainak több mint 

fele kéri, illetve a tagintézmény vezetője ezt indokoltnak tartja. 

 

Az értekezletekről emlékeztető, a jogszabályban meghatározott esetekben, jegyzőkönyv 

készül. 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

 

A magas színvonalú szakmai tevékenység megvalósítása érdekében a szakalkalmazottaknak 

folyamatos, vagy rendszeres kapcsolattartást kell biztosítaniuk a gondozásuk (terápia) alatt 

álló gyermekek szüleivel. Melynek keretei a következők: 

- a gyógytestnevelők a foglalkozások elején és lezárásakor találkoznak a szülőkkel 

- a logopédia és nevelési tanácsadás szakfeladaton folyamatosan, de minimum havi 

rendszerességgel 

- korai fejlesztés, oktatás és gondozás, valamint a fejlesztő nevelés esetén folyamatosan 

 

- szakértői bizottsági vizsgálat nem kezdhető a szülő jelenléte nélkül, a vizsgálat végén a 

szülő azonnal tájékoztatást kap a vizsgálat eredményéről és a szakértői vélemény várható 

tartalmáról 

- a helyben illetve helyhez közeli ellátás esetében, a feladatellátási helyen tart rendszeres 

kapcsolatot a szülőkkel munkakapcsolatban álló szakalkalmazott 

- a szakalkalmazottak, az általuk ellátott gyermekek szüleivel, gyámjával, gondviselőivel, 

nevelőszülőkkel személyes konzultáció, fogadóóra keretében tartják a kapcsolatot. 

 

A zökkenőmentes ügyintézés érdekében a szakszolgálati titkár tart rendszeres kapcsolatot a 

szülőkkel időpont egyeztetés miatt, illetőleg az előjegyzések kezelését is ő végzi, a 

tagintézmény-vezető közreműködésével. 
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A belépés és benntartózkodás szabályozása 

 

A gyermeket kísérő szülők/hozzátartozók kivételével, a Tagintézménnyel jogviszonyban nem 

álló személyek az igazgatónak vagy a szakszolgálati titkárnak jelenti be, hogy milyen ügyben 

jelentek meg az intézményben. A fenntartói, szakértői és egyéb hivatalos látogatás az 

igazgatóval történt egyeztetés szerint történik. 

A vizsgálatok, foglalkozások látogatását más személyek részére az igazgató engedélyezheti – 

a szülők hozzájárulásával. 

Külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

 

Az intézményi munka megfelelő szintű irányítása érdekében az igazgatónak kapcsolatban 

kell állnia az alábbi intézményekkel, költségvetési szervekkel, szervezetekkel: 

- a Fenntartó és működtető felé az elsődleges kapcsolattartó a Pedagógiai Szakszolgálat 

részéről, 

- az ellátási körzethez tartózó illetékes önkormányzatok képviselőivel, polgármesterekkel 

szükség szerint, 

- más pedagógiai szakszolgálati feladatellátáshoz kapcsolódó szakmai szervezetekkel, civil 

szervezetekkel a tagintézmény-vezető tart kapcsolatot szükség szerint. 

- pályázatok kapcsán 

- a Pedagógiai Szakszolgálatot megkereső tömegkommunikációt képviselő munkatársaknak a 

tagintézmény-vezető nyilatkozhat. 

- minden más megkeresés esetén a tagintézmény-vezető jogosult hivatalos tájékoztatásra, 

- a gyermek veszélyeztetése (a gyermek vizsgálata során megállapított, szükséges különleges 

gondozás keretében történő ellátás elmulasztása) esetén a Kisvárdai Tankerületi Központot 

köteles értesíteni 

- ha a szakértői vizsgálaton való ismételt felhívás ellenére sem jelenik meg a szülő 

gyermekével, akkor a Kisvárdai Tankerületi Központnál köteles kérni eljárás megindítását. 

A magas színvonalú szakmai tevékenység megvalósítása érdekében a szakalkalmazottnak 

kell kapcsolatot tartani az alábbi esetekben: 

- Az illetékes Gyermekpszichiátria szakembereivel leginkább a pszichológusok tartanak 

szakmai kapcsolatot. 

- A gyógytestnevelők az iskolaorvosokkal, védőnőkkel ápolnak rendszeres kapcsolatot 

(szűrések) 

- A gyermekorvosokkal a pszichológusok tarják a kapcsolatot szükség szerint. 
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- Kapcsolatot tart minden olyan egészségügyi, gyermekvédelmi intézménnyel, valamint 

országos illetékességű szakértői bizottsággal, amelyek a gyermek diagnózisának 

megalapozását igénylik, fejlesztését segítik (Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

Beszédvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó 

Tagintézménye; Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai 

Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye; Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és 

Gondozó Tagintézménye; Heim Pál Gyermekkórház – Foniátriai Osztály, Felső- Szabolcsi 

Kórház Kisvárda Fül-orr-gége szakrendelés, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Jósa András 

Kórház: Gyermek-neurológiai szakrendelés, Gyermek-pszichológiai szakrendelés, Foniátriai 

szakrendelés) 

A zökkenőmentes ügyintézés érdekében a szakszolgálati titkárok tartanak rendszeres 

kapcsolatot az alábbi esetekben: 

- tanulókkal, gyermekekkel (pl.: gyermekek kísérése) 

- fenntartó alkalmazottaival (adminisztratív ügyintézés) 

 

A TAGINTÉZMÉNY ELLÁTÁSI KÖRZETE, INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE 

 

Kisvárda járáshoz tartozó települések:  

Ajak, Anarcs, Dombrád, Döge, Fényeslitke, Gyulaháza, Jéke, Kékcse, Kisvárda, Lövőpetri, 

Mezőladány, Nyírkarász, Nyírlövő, Nyírtass, Pap, Pátroha, Rétközberencs, Szabolcsbáka, 

Szabolcsveresmart, Tiszakanyár, Tornyospálca, Újdombrád, Újkenéz. 

 

Ajak 

 

Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és  

Alapfokú Művészeti Iskola,     Ajak, Hajnal u. 11. 

Óvoda és Bölcsőde      Ajak, Hajnal u. 9. 

 

Anarcs 

 

Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú  

Művészeti Iskola Czóbel Minka Tagintézménye  Anarcs, Iskola u. 2. 

Anarcsi Czóbel Minka Óvoda-Bölcsőde és Konyha  Anarcs, Iskola u. 2. 
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Dombrád  

 

Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola      Dombrád, Andrássy u. 67. 

Dr. Bereczky Zsigmond Református Általános Iskola Dombrád, Kossuth u. 43. 

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 1.sz.    Dombrád, Kossuth u. 51. 

        2.sz.    Dombrád, Rákóczi u. 52. 

 

Döge 

 

Ölbey Irén Általános Iskola     Döge, Osváth tér 6. 

Dögei Meserét Óvoda      Döge, Osváth tér 3. 

 

Fényeslitke 

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola   Fényeslitke, Iskola u. 1. 

Fényeslitkei Ligetszépe Óvoda    Fényeslitke, Kossuth u. 94. 

 

Gyulaháza 

 

Dr. Kozma Pál Általános Iskola    Gyulaháza, Petőfi u. 62. 

Gyulaházai Életfa Óvoda     Gyulaháza, Petőfi u. 43. 

 

Kékcse 

 

Kékcsei Arany János Általános Iskola   Kékcse, Fő u. 87. 

Kékcsei Arany Laci Művészeti Óvoda és Bölcsőde  Kékcse, Fő u. 110. 
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Kisvárda 

 

Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum,  

Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,  

Kollégium és Óvoda      Kisvárda, Flórián tér 3. 

Somogyi Rezső Általános Iskola    Kisvárda, Szent L. u. 35. 

Szent György Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola Kisvárda, Várday I. u. 19-21. 

Vári Emil Általános Iskola     Kisvárda, Mártírok u. 5. 

Várday Kata Református Általános Iskola,  

Gimnázium és Kollégium     Kisvárda, Flórián tér 17. 

Teichmann Vilmos Általános Iskola    Kisvárda, Nap utca 26. 

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Kisvárda, Iskola tér 2. 

Kisvárdai SZC  II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola  

és Szakiskola       Kisvárda, Mártírok u. 8. 

Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Ált. Isk., Gimnázium, 

Szakgimnázium, Szakközépiskola, Készségfejlesztő  

Iskola és Kollégium       Kisvárda, Somogyi R. u. 1. 

Kisvárdai Egyesített Óvoda       Kisvárda, Csillag köz 2. 

 - Móricz Zsigmond Úti Tagintézménye  Kisvárda, Móricz Zsigmond út 4.  

 - Nyitnikék Tagintézménye    Kisvárda, Hármas út 9. 

 - Tordai Úti Tagintézménye    Kisvárda, Tordai út 17.  

 - Tompos Úti Tagintézménye   Kisvárda, Tompos úti ltp. 1/A. 

Szent György Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola,  

Angyalkert Görögkatolikus Óvoda    Kisvárda, Zrínyi tér 2. 

Szent Miklós Integrált Szolgáltató Központ,  

Bölcsőde,       Kisvárda, Tompos úti ltp. 1/B 

 

Szent György Görögkatolikus Bölcsőde   Kisvárda, Rákóczi u. 2. 
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Lövőpetri 

 

Áldás Református Óvoda Lövőpetri Telephely  Lövőpetri, Petőfi u. 36. 

Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola  

Nyírlövői Tagiskolája, Lövőpetri Telephely   Lövőpetri, Petőfi u. 40. 

 

Mezőladány 

 

Tornyospálcai Ált. Isk. és Alapfokú Művészeti Iskola  

Mezőladányi Tagintézménye     Mezőladány, Kossuth u. 13. 

Mezőladányi Tiszavirág Óvoda és Konyha   Mezőladány, Dózsa u. 27. 

 

Nyírlövő 

 

Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola  

Nyírlövői Tagiskolája      Nyírlövő, Kossuth u. 1. 

Nyírlövői Óvoda, Bölcsőde és Konyha   Nyírlövő, Kossuth u. 1. 

 

Nyírkarász 

 

Nyírkarászi Váci Mihály Általános Iskola   Nyírkarász, Fő u. 67. 

Nyírkarászi Óvoda      Nyírkarász, Fő u. 67. 

 

Nyírtass 

 

Nyírtassi Tass Vezér Általános Iskola   Nyírtass, Árpád u. 44. 

Nyírtassi Hétszínvirág Óvoda    Nyírtass, Árpád u. 40-42. 
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Pap 

 

Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola   Pap, Kossuth u. 75-79. 

Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde   Pap, Kossuth u. 75-79. 

 

Pátroha 

 

Pátrohai Móricz Zsigmond Általános Iskola   Pátroha, Szabadság u. 7. 

Csillagszem Óvoda 1.sz.     Pátroha, Iskola u. 7. 

   2.sz.     Pátroha, Petőfi u. 77. 

 

Rétközberencs 

 

I. István Király Általános Iskola    Rétközberencs, Fő u. 22. 

Rétközberencsi Mesevár Óvoda    Rétközberencs, Fő u. 22.  

 

Szabolcsbáka 

 

Dr. Kozma Pál Általános Iskola  

Szabolcsbákai Tagiskolája     Szabolcsbáka, Kossuth u. 55. 

Szabolcsbákai Hársfa Óvoda  és Konyha   Szabolcsbáka, Kossuth u. 83. 

 

Szabolcsveresmart 

 

Szabolcsveresmarti Kazinczy Ferenc Általános Iskola Szabolcsveresmart,  

Kossuth u. 76. 

Szabolcsveresmarti Óvoda     Szabolcsveresmart, 

Kossuth u. 78. 

 



 
 

 

353 

Tiszakanyár 

 

Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola  Tiszakanyár, Fő u. 23. 

Tiszakanyári Sün Balázs Napköziotthonos Óvoda   Tiszakanyár, Dombrádi utca 2. 

Tornyospálca 

 

Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú  

Művészeti Iskola      Tornyospálca, Mándoki u. 4-6 

Tornyospálcai Mesekert Óvoda és Konyha   Tornyospálca, Ady köz.1. 

Áldás Református Óvoda      Tornyospálca, Kossuth u. 111. 

Újdombrád 

 

Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola 

Újdombrádi Tagintézménye     Újdombrád, Iskola u. 27. 

Újdombrádi Napsugár Óvoda    Újdombrád, Iskola u. 27. 

 

Újkenéz 

 

Újkenézi Általános Iskola és AMI    Újkenéz, Petőfi u. 67. 

Újkenézi Mesevár Óvoda és Konyha    Újkenéz, Petőfi u. 55. 
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6/I. sz. melléklet 

Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Mátészalkai Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Készítette: 

                                                                   Andráskáné Kozma Ágnes 

                                                                      tagintézményvezető-helyettes 
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1. Bevezetés  

A Mátészalkai Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának célja, hogy 

meghatározza a Tagintézmény struktúráját, működési elveit; szabályozva a közös cél- és 

feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását. 

 

Intézményi jellemzők: 

Az intézmény neve: Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Mátészalkai Tagintézménye 

Az intézmény székhelye: 4700 Mátészalka, Szatmár u. 1. 

Fenntartója: Nyíregyházi Tankerületi Központ, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B 

Működési körzete: Szabolcs – Szatmár – Bereg Megye, Mátészalkai járás 

Intézmény webcíme: http://mateszalkaszakszolgalat.mozello.hu/ 

Szervezeti felépítés 

A tagintézmény élén a tagintézmény – vezető áll.  

A szakalkalmazottak az igényeknek megfelelően osztott feladatkörben dolgoznak. 

Pszichológus 

Járási szakértői bizottsági tevékenység 

(pszichológus szakvizsgával) 

 

Nevelési tanácsadás  

Gyógypedagógus - pszichopedagógus 
Járási szakértői bizottsági tevékenység 

Nevelési tanácsadás 

Gyógypedagógus – logopédus  

Logopédiai ellátás 

Járási szakértői bizottsági tevékenység 

Gyógypedagógiai tanácsadás, Korai 

fejlesztés és gondozás 

Fejlesztő pedagógus Nevelési tanácsadás 

            

2. A működés rendje 

 

A Mátészalkai Tagintézmény egész évben folyamatosan működik. 

 Az intézmény nyitvatartási ideje: 

a. hétfőtől - csütörtökig 7.30 – 16.00 óráig 

b. pénteken 7.30 – 13.30 óráig 
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Munkaidő 

A munkaidő és pihenőidő magasabb rendű szabályzatát a Kjt., valamint végrehajtási rendelete 

tartalmazza. 

Az intézmény heti 5 napos munkarend szerint működik. Az intézménnyel közalkalmazotti 

jogviszonyban álló munkavállalók heti munkaideje 40 óra. 

A pedagógus munkakörben dolgozók heti kötelező óraszáma:  

tagintézmény- vezető, igazgató: 4 óra 

tagintézményvezető-helyettes: 6 óra 

pszichológus: 21 óra 

logopédus:21 óra 

gyógypedagógus: 21 óra 

fejlesztő pedagógus: 21 óra 

szakértő/mesterpedagógus: 18 óra 

 

A közalkalmazottak munkaidő beosztásának elveit a főigazgató szabja meg, a tagintézmény 

vezető felelős a megvalósításért, a zavartalan működést és a folyamatos feladatellátást szem 

előtt tartva. A főigazgató a munkaidő beosztást tanév közben is módosíthatja. A tagintézmény 

vezető a munkaidő beosztásáról szóló dokumentációt (órarend) minden tanév elején ellenőrzi, 

az aktuális változásokat rögzíti és az intézményi irattárban egy tanévre vonatkozóan megőrzi. 

A pedagógus jogviszonyban dolgozók a kötelező óraszám keretében végzik közvetlenül a 

gyermekek/ tanulók vizsgálatát, egyéni vagy csoportos foglalkoztatását. 

A nevelési tanácsadásban nemcsak a tanulók/gyermekek, hanem családjaik, szüleik, illetve az 

őket oktató pedagógusok, azok csoportjaival történő foglalkozások is a szakember 

kontaktóráiba beleszámítanak, ha velük tölti el az órát. 

A pedagógus munkakörben dolgozók a közvetlen foglalkozásra megállapított időn kívül látják 

el a szakvéleményhez / szakértői véleményhez szükséges vizsgálatok előkészítését, a 

vizsgálatok keretében készített vélemények egyeztetését, a szakvélemények elkészítését 

illetve a foglalkozások előkészítésével kapcsolatos feladatokat. Biztosítják a folyamatos 

nyitvatartást, továbbá végzik a gyermekek/ tanulók fejlesztéséhez szükséges egyéb 

tevékenységeket. 

A munkaidő nyilvántartása: jelenléti íven, valamint a Pedagógus Munkaidő Nyilvántartó 

lapon történik. A jelenléti íven egyértelműen meghatározható a nevelés-oktatással lekötött 

munkaidő, továbbá a kötött munkaidő terhére elvégzett feladat, mely hetenként 5 óra. A 

nevelés-oktatással lekötött munkaidőt, továbbá a kötött munkaidőt mindenkinek fel kell 

tüntetni az órarendekben, melyet a tagintézmény vezetők hagynak jóvá. Csak olyan órarend 

alkalmazható a pedagógusok számára, melyet a tagintézmény vezetője aláírásával elfogadott, 

és megküldte a főigazgatóság felé.  

Az 5 óra kötött munkaidőből 3 órát mindenkinek a hétfő délutáni időszakra tervezünk, az 

intézményi értekezletek, a munkacsoportok és a munkaközösségi alkalmakon való részvételek 
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megtartása miatt. A fennmaradó heti 2 órát a szakemberek a szobabeosztási rend alapján 

rögzítik az órarendjükben. 

A jelenléti ívet valamint a munkaidő nyilvántartó lapot minden hónap ötödik napjáig az 

igazgatónak át kell adni, aki a munkavégzés időtartamát aláírásával igazolja. Az igazgatónak 

joga van a nyilvántartó lapok alapján a dolgozót az elvégzett feladatok igazolására 

felszólítani, az ehhez szükséges dokumentumokat a pedagógus köteles bemutatni, 

munkavégzését igazolni.  

A közvetlen foglalkozások kialakításánál figyelembe kell venni a szolgáltatást igénybe vevők 

rendszeres elfoglaltságát (óvoda, iskola), és a vizsgáló/terápiás helyiségek szükség szerinti 

felváltva történő kihasználhatóságát. 

A szakszolgálat speciális helyzete miatt nehéz a napi kapcsolattartást, kommunikációt 

megszervezni. A szakszolgáltatás folyamatában megvalósuló tevékenység különleges tartalma 

a szakmai felelősség magas foka miatt különösen fontos a kommunikációs eszközök és 

módok tudatos alkalmazása.  

Az intézmény rendszeres szakmai kapcsolattartása a munkaterv szerint ütemezett közös 

nevelőtestületi értekezleten, ill. a rendkívüli nevelőtestületi értekezleten valósul meg. 

 

Az intézmény valamennyi alkalmazottját érintő ügyekben alkalmazotti értekezlet szervezésére 

kerül sor. 

 

 A szakszolgálati titkár és a pedagógiai asszisztens munkájuk során közvetlen kapcsolatot 

tartanak az intézmény pedagógusaival.  

 

Munkáltató által – fenntartói jóváhagyással – elrendelhető távollétek: 

 továbbképzéseken, szakképzésen való részvétel távollétnek minősül52: 

 ha a munkáltató és munkavállaló között tanulmányi szerződés jött létre, 

 ha a munkáltató kötelezi a munkavállalót továbbképzésen való részvételre, 

 ha a jogszabályban előírt kötelező pedagógus szakvizsga megszerzésére 

irányuló képzésen vesz részt53 és szerepel az intézmény Beiskolázási 

Tervében.  

 ha a hét évenkénti továbbképzésre vonatkozó rendelkezés hatálya alá tartozik54 

 az Intézmény pedagógiai-szakmai munkája érdekében való távollét (tanévenként 5 

nap), melyet abban az esetben tud a pedagógus érvényesíteni, ha írásban a 

                                                           

52 Erről rendelkezik továbbá: Nyíregyházi Tankerületi Központ – Kollektív szerződés, 2017. dec. 14. 

Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól című fejezet 

53  Az Intézmény aktuális Továbbképzési Programja, Beiskolázási Terve alapján 
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tagintézmény vezetője / főigazgató felé kérelemmel él a távollét napját megelőző 

legalább 15 nappal előtte, vagy ha a meghívó később jelenik meg, a megjelenést 

követő napon. A tagintézmény vezető / főigazgató írásban engedélyt ad a munkából 

való távollétre az alábbiak szerint:   

 szakmai konferencián, továbbképzésen  

 szakmai napon való részvétel esetén 

 pályaválasztási kiállításon való részvétel, 

 az Intézmény által szervezett rendezvényeken, 

 hivatalos kiküldetés esetén, 

 érdekképviseleti szervek városi, megyei, országos tisztségviselőinek hivatalos 

távolléte. 

 

A dolgozó köteles a részvételét igazoló dokumentumot a későbbiekben leadni a tagintézmény 

vezetőjének. Ha nem rendelkezik igazolással, akkor a helyben szokásos módon a kapott 

információkról beszámol. 

 

Az intézmény dolgozóinak a munkáról való rendkívüli távolmaradást, annak okát lehetőleg 

előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 8 óráig jelentenie kell az intézmény 

vezetőjének. Amennyiben óvodában/iskolában lenne a munkavégzésének helye, a dolgozó 

köteles értesíteni a nevelési/oktatási intézményt is a hiányzásról. A székhelyintézményben 

elmaradó órák esetén a gyermekek/tanulók szüleit kell értesítenie 

 

Az intézmény dolgozói az egységesített jelenléti íven aláírásukkal igazolják a ledolgozott 

munkanapot, részletezve a munkavégzés helyszíneit, az utazások idejét. A szakdolgozók 

munkaidő nyilvántartási lapon jelölik a táppénzt, a szabadságot, az igazolt hiányzást, valamint 

regisztrálják a kötelező óráikon kívül végzett munkájuk nevesíthető részeit (továbbképzés, 

szakképzés, intézménylátogatás, minősítési eljárásban való részvétel, stb.). 

 

 A szolgáltatások szervezése 

Pedagógiai szakszolgáltatásainkat a nevelési – oktatási intézményekkel összehangoltan, 

körültekintően alakítjuk ki. Intézményünk legfontosabb alapelve, hogy feladatainkat 

zavartalanul láthassuk el a követelményeknek és a lehetőségeknek megfelelően, magas 

színvonalon, egyenlő esélyt biztosítva, kliens központú szakszolgáltatással. 

Intézményünkben egy – egy szakterületet kevés szakember képvisel, a szolgáltatás 

megvalósítás eljárásait, a szakmai tartalom evidenciáját, a megvalósult változás hiteles 

mérését folyamatszabályozással egységesítjük. Ez nemcsak a szakszolgálaton belül dolgozók 

egységes működési esélyét növeli, hanem az óvodákban, iskolákban egyedül dolgozók 

számára is támpontot jelent. 

A pedagógiai szakszolgáltatásnak csak bizonyos tevékenység tartalmai igénylik a 

folyamatszabályozást, pl. a szűrések, a diagnosztikus munka, a klienssel végzett munka 

dokumentálása. 
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A szakszolgálatnál dolgozó, sokoldalúan képzett szakemberek képesek önállóan cselekedni, 

tudásukat és tapasztalataikat folyamatosan újra strukturálni. 

 

Az intézmény nem pedagógus dolgozóinak munkaidő beosztása: 7.30 – 16.00 óráig tart. 

A nem pedagógus dolgozókat naponta 30 perc ebédidő illeti meg. 

 

A foglalkozások időtartama 

A foglalkozások előre megbeszélt időpontban zajlanak. Egy – egy foglalkozás időtartama 

45-60 perc, indokolt esetben ettől el lehet térni (30 – 120 perc). 

A foglalkozások gyakorisága jogszabályban rögzített. 

A gyermek/tanuló intézményben tartózkodása alatt a felügyelet folyamatos biztosításának 

rendje: 

 a gyermek felügyeletéért a vizsgálatvezető/foglalkozást vezető munkatárs, vagy az 

általa megbízott személy felel 

 azoknak a gyermekeknek a felügyeletét, akikért a szülő a foglalkozás végéig nem 

érkezik, a vizsgálatvezető/foglalkozást vezető munkatárs köteles ellátni 

 vizsgálatot/foglalkozást követően csak azon gyermekek engedhetők el szülői 

felügyelet nélkül az intézményből, akik esetében a szülő erről írásban nyilatkozatot 

tett. A nyilatkozatot a gyermek anyagában kell elhelyezni, a nyilatkozat beszerzéséért 

az esetvezető felel. 

A foglalkozásról való hiányzás következményeinek meghatározása: 

 a szülőt az első foglalkozás alkalmával tájékoztatni kell a hiányzások őt és a 

gyermekét érintő következményeiről 

 első alkalommal történő hiányzás a forgalmi naplóban és az INYR-ben 

dokumentálásra kerül 

 második alkalommal történő hiányzás forgalomnak nem minősül 

 harmadik alkalommal történő hiányzás esetén – ha a szülő nem jelzi a távolmaradás 

okát – a gyermeket törölni kell a forgalomból, helyét a várólistán következő személy 

foglalhatja el. A hely megüresedését a foglalkozásvezető köteles az igazgatónak 

jelenteni. 

 

  A szolgáltatás igénylésének szabálya: 

 

 Területi illetékességünk a Mátészalkai járásban állandó vagy ideiglenes lakóhellyel, 

tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek / tanulók, szülők és pedagógusok, 

  valamint a járás területén székhellyel rendelkező állami -, önkormányzati fenntartású - 

, illetve nem állami fenntartású nevelési – oktatási intézmények, az azokkal tanulói 
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jogviszonnyal rendelkező gyermekek / tanulók és azok szülei, és ezen intézményeknél 

munkaviszonyban levő pedagógusok részére terjed ki. 

Korosztály szerinti illetékesség: 

Szolgáltatásaink elsősorban a 0 – 18 éves kor közöttiek problémáinak megoldása 

érdekében vehető igénybe, valamint 18 éves kor felett nappali tagozatra járó középiskolai 

tanulókat fogadunk. 

Igénybevétel módja: 

Szakszolgálatunk szolgáltató jellegű intézmény, nem hatósági jellegű. A gyermek/tanuló 

vizsgálatához, terápiás ellátásához a szülő írásbeli hozzájárulása szükséges. Ez alól 

kivételt képez, ha a szülőt jogszabály kötelezi a megjelenésre, valamint ha gyámhatósági 

határozat szólítja fel a szülőt az együttműködésre. 

Szakértői vizsgálatra jelentkezni a „Szakértői vélemény iránti kérelem” kitöltésével lehet. 

A vizsgálatot kérheti a szülő, valamint a szülő beleegyezésével a gyermek/tanuló nevelési 

– oktatási intézménye.  

A nevelési tanácsadás igénybevétele előjegyzéses rendszerben történik. Az előjegyzésbe 

vétel személyesen, és írásban kérhető. Az előjegyzésbe vétel történhet jelentkezés, vagy 

beutalás alapján is.  

Előjegyzést kérhet a gyermek/tanuló számára: 

 gondviselője, együttnevelő szülője, 

 gondviselőjének írásos hozzájárulásával a nevelésével foglalkozó, vagy azt segítő 

személy (különélő szülő, nevelőszülő, nagyszülő, pedagógus, logopédus, 

családgondozó, gyámügyi intézmény munkatársa, stb.) 

 gondviselőjének hozzájárulásával az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 

megállapítása céljából az óvoda írásban 

 maga a tanuló, gondviselőjétől/nevelőjétől függetlenül, ha 18. életévét betöltötte 

Előjegyzésbe kerülhet a gyermek/tanuló 

 orvosi kivizsgálást követően beutalás alapján 

 az illetékes gyámhivatal hivatalos megkeresésére. 

A terápiába történő felvételre a jelentkezés sorrendjében, szakszolgálatunk kapacitásának 

ütemében és erejéig kerül sor. 

 

A logopédiai ellátás esetében az igénybevétel alapja a szűrés. 

Az adatkezelés módjai:  

Intézményünkben papír alapú és elektronikus adatkezelés egyaránt történik. 
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Nevelési tanácsadás:  

 Nyilvántartó napló 

 Egyéni nyilvántartó tasak 

 Forgalmi napló 

 Egyéni nyilvántartási lap és foglalkozási napló (a nevelési tanácsadás keretében 

fejlesztésben, terápiás gondozásban részesített gyermek/tanuló foglalkoztatásához) 

 INYR 

Logopédia: 

 Forgalmi napló 

 INYR 

Szakértői bizottsági tevékenység: 

 Nyilvántartó napló (A naplóban piros színnel jelölve) 

 Egyéni nyilvántartó tasak 

 Forgalmi napló 

 INYR 

Gyógypedagógiai tanácsadás/korai fejlesztés: 

 Nyilvántartó napló (A naplóban zöld színnel jelölve) 

 Egyéni nyilvántartó tasak 

 Egyéni fejlesztő napló 

 Forgalmi napló 

 INYR 

 

A tagintézményi tanács működési rendje: 

 

A tagintézményi tanács tagja valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazott 

Az alábbiakban véleményezési javaslattevő és döntési jogkörökkel rendelkezik: 

 SZMSZ elfogadása 

 Az intézmény éves munkatervének elfogadása 

 Az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása 

 Továbbképzési program elfogadása 
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 A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása 

 Az intézményvezetői, tagintézmény – vezetői pályázathoz készített vezetési 

programmal összefüggő szakmai vélemény tartalma 

 Jogszabályban meghatározott más ügyekben 

 

A tagintézményi tanács akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50% - a jelen van. 

Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Minősített többség kell az alábbi döntésekhez: 

- SZMSZ elfogadása 

- Pályázó intézményvezető; tagintézmény – vezető programjának elfogadása 

 

A tagintézményi tanács személyi kérdésekben titkos szavazással is dönthet. A tagintézményi 

tanács üléseiről jegyzőkönyv készül. 

 

3. A munka tervezése, szervezése 

 

A Mátészalkai Tagintézmény munkatársai éves munkaterv alapján dolgoznak, amely 

tartalmazza a feladatok-, a továbbképzések ütemezését is. Szabadság szorgalmi időben csak 

rendkívüli esetben vehető igénybe. 

Az intézmény éves munkatervének elkészítése az igazgató feladata, egyeztetve a 

nevelőtestület tagjaival. 

A munkaterv biztosítja, hogy kellő időben befejeződjenek azok az eljárások, amelyek 

összefüggésben állnak a tankötelezettség megkezdésével, az iskolába lépéssel. Biztosítja, 

hogy május utolsó napjáig elkészüljenek azok a szakvélemények, amelyek tekintetében a 

közigazgatási hatósági eljárás indult. Amennyiben február utolsó napján túl kezdeményezik a 

gyermek/tanuló vizsgálatát, a beérkezés sorrendjében a szabad vizsgálati napokon kell 

elvégezni a szükséges vizsgálatokat.  

A nevelőtestület a feladatokhoz és az ellátandó gyermeklétszámhoz igazodva a tanév elején 

összeállított éves órarend alapján dolgozik, biztosítva, hogy a kötelező óraszám a hét minden 

munkanapján arányosan legyen elosztva. Az órarendet minden év szeptember 15-ig kell az 

igazgatónak leadni, aki azt kifüggeszti az irodában. A beosztáson változtatni csak előzetes 

igazgatói engedéllyel lehet.  

A tanítási szünetek ideje alatt, az ellátás igénybevételének lehetőségét folyamatos nyitva 

tartás mellett, zavartalanul biztosítanunk kell. 

Az intézményben dolgozó munkatársak 10 perccel a foglalkozás megkezdése előtt kötelesek 

megjelenni. A tankerület nevelési – oktatási intézményeiben dolgozók esetében ettől el lehet 

tekinteni, amennyiben helyszínváltás történik napközben és a helyszínek közötti utazás ezt 

nem teszi lehetővé. 

A foglalkozási órákat zavarni nem lehet. 
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Az intézmény minden munkatársa köteles a takarékossági szempontok figyelembevételével 

szervezni és végezni a munkáját. 

Külső intézményekből érkező látogatók előzetes bejelentkezés után tartózkodhatnak az 

intézmény épületében, kizárólag kísérettel. 

A gyerekekről vizuális – és audio felvétel csak a szülő írásbeli beleegyező nyilatkozatának 

megtétele után készülhet. 

A nevelési tanácsadás tevékenység szervezése: 

A beérkezett esetek elosztása névre szólóan történik a heti szakmai - team megbeszéléseken, 

az igazgató irányításával az eset súlyosságát, a probléma jellegét, a gyermek életkorát 

figyelembevéve.  

Az intézmény szakértői bizottsági tevékenységének szabályozása: 

 A harmadik életévét betöltött gyermek, tanuló komplex pszichológiai, pedagógiai-

gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi vizsgálata alapján szakértői 

véleményt készítünk 

 A 18 hónapnál fiatalabb gyermekek esetében a szakértői bizottság a gyermek 

szakértői véleményét a gyermek külön vizsgálata nélkül szakorvos által felállított 

diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti.  

 a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása 

céljából.  

A szakértői véleményben javaslatot teszünk a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók különleges bánásmód keretében történő ellátására, az 

ellátás módjára, formájára és helyére. 

A szakértői vélemény tartalmát a szülővel, gondviselővel ismertetjük, a tájékoztatás tényét, a 

tájékoztatás teljesítését írásba foglaljuk, és a szülővel aláíratjuk. 

A szakértői vélemény megírásának folyamata: 

A szakértői vélemény időben történő megírásáért a vizsgálatban résztvevő kollégák felelősek. 

- A szakértői vizsgálatban részt vevő szakemberek a vizsgálat időpontjától számított 

21 napon belül kötelesek a szakértői véleményt elkészíteni. A bizottságvezető 

jóváhagyás után az elkészült szakértői véleményt kinyomtatja és további 

utasításokkal az adminisztratív munkáért felelős munkatársnak átadja. 

- A vizsgálatban résztvevő kollégák felelősek a szakértői vélemények megfelelő 

számban történő sokszorosításáért. 

- A vizsgálatban részt vevő kollégák felelőssége, hogy a jóváhagyott szakértői 

véleményt aláírásukkal ellenjegyezzék. A vizsgálatban részt vevő kollégáknak is 

szükséges figyelemmel kísérni a megírt szakértői vélemények sorsát.  
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- A vizsgálatban részt vevő kollégák a szakértői vélemény megírása után 

közvetlenül átadják a képződött vizsgálati anyagot, különösen a gyermek adatait 

tartalmazó szakértői véleménykérő lapot. 

- Az elkészült szakértői véleményeket postai úton – tértivevényes feladással - 

kézbesítjük a szülőknek, valamint a vizsgálatot kérő oktatási intézményeknek. 

Amennyiben felmerül a gyermeknél a sajátos nevelési igény gyanúja, abban az esetben a 

15/2013.(II.26.) EMMI rendelet 11.§.(2) bekezdése az irányadó, azaz: ”Ha a járási szakértői 

bizottság megítélése szerint a gyermeknél sajátos nevelési igény valószínűsíthető, saját 

vizsgálatának dokumentációját és annak eredményeit, valamint a rendelkezésre álló egyéb 

iratokat megküldi a megyei – vagy országos - szakértői bizottság részére. 

 

A szülőnek, vagy nagykorú tanuló esetén a tanulónak a szakértői véleményben foglaltakkal 

kapcsolatos egyet nem értését írásban kell közölnie a szakértői vélemény kézhez vételétől 

számított 15 napon belül. Amennyiben a szülő nem fogadja el a szakértői vélemény tartalmát, 

úgy tájékoztatás után a bizottság vezetője eljárást indít az illetékes Tankerületi Központnál, 

aki felülvizsgálatot kezdeményez. 

 

A logopédiai tevékenység szervezése: 

 

- A logopédiai foglalkozásokon való részvételt a 3 és 5 éves gyermekek szűrése 

előzi meg szeptember-október hónapban. 

- A szűrés eredményei alapján történik a gyermekek logopédiai vizsgálata, ill. 

terápiás ellátása. A szakemberek alacsony száma miatt - elsősorban a következő 

tanévtől iskolát kezdő gyermekek számára, ill. a súlyosabb esetek is előnyt 

élveznek. Iskoláskorú gyermekek logopédiai ellátása korlátozott számban 

működik.  

 

Gyógypedagógiai tanácsadás/korai fejlesztés: 

 

- Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, akkor vehet részt korai fejlesztésben és 

gondozásban, ha a Megyei Szakértői Bizottság véleménye alapján nem 

kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe. 

- A korai fejlesztés és gondozás egyéni foglalkozás vagy legfeljebb 6 gyermekből 

álló csoportfoglalkozás keretében valósulhat meg. A heti időkeretet a szakértői 

bizottság állapítja meg. 
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4. Az intézmény kapcsolatai 

 

Külső és belső kapcsolattartás az intézményi struktúra alapján: 

 

A Pedagógiai Szakszolgálat szakmai irányítója a főigazgató, az igazgató tanáccsal 

együttműködve.  

A kapcsolattartás hivatalos levelezés és személyes megbeszélés formájában történik. 

A kapcsolattartás tartalmát és formáját a jogszabályi előírások és a belső szabályozók 

határozzák meg. 

 

Belső kapcsolattartás: 

 

A Mátészalkai Tagintézmény pedagógus munkakörben foglalkoztatott szakalkalmazottai havi 

rendszerességgel tagintézményi - nevelőtestületi értekezletet tartanak. Ennek célja a szakmai 

munka együttes áttekintése, az aktuális feladatok átgondolása, a közvetlen szakmai kérdések 

megbeszélése.  

 

Az értekezleteket a tagintézmény – vezető hívja össze és vezeti. Az értekezletre meg kell 

hívni a tagintézmény valamennyi dolgozóját. Az értekezletről emlékeztető jegyzőkönyvet kell 

készíteni, amelyet a tagintézmény – vezető, a jegyzőkönyv – vezető és két fő jegyzőkönyv 

hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyvet az irattárunkban megőrizzük. 

 

Az együttgondolkodás által lehetőség nyílik a szakmai tapasztalatok átadására, a folyamatos 

szakmai fejlődésre. 

 Minden munkatársnak úgy kell elkészítenie a gyermekkel az első interjút, ill. anamnézist, 

hogy az intézmény tevékenységi köreibe tartozó lehetséges problémákat felfedje. 

Amennyiben a pedagógus munkavégzése során olyan esettel kerül szembe, hogy az más 

szakember bekapcsolódását is igényli, köteles az érintett munkatárs ez ügyben az intézmény 

vezetőjét erről értesíteni, ill. az esetet részben vagy egészben másik dolgozónak átadni. 

 

Külső kapcsolattartás: 

 

Az intézmény külső kapcsolatainak megszervezéséért az igazgató a felelős, melyet részben 

más munkatársra is átruházhat. Minden dolgozó köteles a külső munkakapcsolatok során 

feladatát maximális szakmaisággal és intenzitással úgy végezni, hogy az minden esetben a 

gyermekek/tanulók érdekeit szolgálja, és ezzel az intézmény szakmai hírnevének növekedését 

segítse. 

 

A Mátészalkai Tankerületi Központtal való kapcsolattartás: 

 

Amennyiben a gyermek/tanuló szakértői vizsgálata nem szülői kérésre, hanem a 

jogszabályban megfogalmazottak alapján indult, és a szülő a második vizsgálati időpontra 

sem jelenik meg gyermekével, akkor közigazgatási hatósági eljárás megindítását köteles 

szakértői bizottságunk kezdeményezni. 
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Az Oktatási Hivatallal - Pedagógiai Oktatási Központokkal való kapcsolattartás: 

 

2020 januárjától a tanköteles korú gyerekek beiskolázása révén rendszeres kapcsolattartás 

alakult ki a Pedagógiai Oktatási Központok ügyintézőivel, mivel – a jogszabályváltozások 

miatt – a szülők által az Oktatási Hivatalhoz benyújtott kérelmek alapján kérik fel a Járási 

Szakértői Bizottságot szakértői vizsgálatra, a tanköteles korú gyerekek beiskolázásával 

kapcsolatban. 

 

Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal - Hatósági és Gyámügyi Osztállyal való kapcsolattartás: 

 

A jogszabályok által feljogosított esetekben a Hatósági és Gyámügyi Osztály (Mátészalka, 

Nagyecsed) kérésére igyekszünk minél előbb eljárni, betartva a gyermekvédelmi 

jogszabályokat. 

 

Kapcsolat a Mátészalkai járás köznevelési – közoktatási intézményeivel: 

 

Elsődleges feladatunk, hogy a színvonalas szakmai munka érdekében szoros napi kapcsolatot 

tartsunk az ellátási területünkön működő köznevelési – közoktatási intézményekkel. 

Személyes munkakapcsolatot tartunk azok vezetőivel, az osztályfőnökökkel, szükség szerint a 

szaktanárokkal és a gyermekvédelmi – ifjúságvédelmi felelősökkel.  

A kapcsolattartás formája elsősorban a tájékoztatás, a feladatok egyeztetése, csapatmunka a 

különleges helyzet megoldására. Gyakori az esetmegbeszélés, a szakvélemény vagy a 

gyermek állapotának közös értelmezése, az egyéni fejlesztési tervből adódó pedagógiai 

feladatok megbeszélése. A szakszolgálat munkatársai külön felhatalmazás nélkül 

kezdeményezhetnek hospitálást, konzultációt az óvodák , iskolák pedagógusaival. 

A nevelési tanácsadás járási szakértői bizottság feladatkörében eljáró munkatárs az adott 

intézmény vezetőjével, ill. pedagógusaival együttműködve feltárja a gyermek/tanuló 

fejlődését segítő, esetleg hátráltató körülményeket, és hathatósan közreműködik a megoldási 

javaslatok kidolgozásában. 

A nevelési tanácsadás fejlesztő/terápiás ellátásában részesülő gyermekek/tanulók fejlődéséről, 

iskolai előrehaladásáról, viselkedéséről rendszeresen tájékozódnak szakalkalmazottaink. 

Személyes tapasztalataikat megosztják, tanulásszervezési, módszertani, pedagógiai 

javaslatokat tesznek a véleménycserék során. 

Felkérésre előadást tartunk szülőknek, pedagógusoknak, előzetes megbeszélés alapján 

konzultációs lehetőséget biztosítunk a pedagógusoknak. 

Szülő – pedagógus – szakszolgálati munkatárs közös konzultációjára is sor kerülhet, ha erre 

van igény, akár a nevelési oktatási intézményben, akár a szakszolgálat épületében. 

 

Kapcsolat a Családsegítő – Gyermekjóléti Szolgálattal: 

 

 Az érintett intézmények munkatársaival rendszeresen egyeztetünk, ill. közös 

esetvezetésünkre is mód van, a kompetenciahatárok betartását figyelembe véve. 
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Az általuk kezdeményezett járási szakértői bizottsági vizsgálat, nevelési tanácsadás keretében 

nyújtott ellátás során az adott feladatban érintett munkatárs konzultációt, esetmegbeszélést 

szervez a gyermek családgondozójával, ügyintézőjével. 

Amennyiben a szülő együttműködésre képtelen, vagy a gyermek súlyosan veszélyeztetett 

szakszolgálatunk kezdeményezheti az intézkedést a Gyermekjóléti Szolgálatnál, ill. a 

Gyámhatóságnál. 

Minden hónapban rendszeresen részt veszünk a jelzőrendszeri megbeszéléseken. 

 

Kapcsolat a Megyei – és Országos Szakértői Bizottságokkal: 

 

Tanulási zavar vagy sajátos nevelési igény gyanúja esetén a gyermekek/tanulók vizsgálati 

anyagait, tájékoztatásunkat továbbítjuk az illetékes szakértői bizottságnak. 

Egyes szakmai esetek, ill. szakmai továbbképzések kapcsán rendszeresen tájékoztatják 

egymást intézményeink.  

 

Kapcsolat az egészségügyi intézményekkel: 

 

Szakszolgálatunk az általunk gondozott gyerekek állapotának javítása érdekében kapcsolatot 

tart az egészségügyi intézményekkel, a gyermek pszichiátriai szakrendelésekkel, a gyermek 

neurológiai szakrendeléssel, esetenként egyéb szakrendelésekkel, háziorvosokkal, 

védőnőkkel. 

A kapcsolattartás formáját és módját, rendszerességét minden esetben a gyermek állapota, 

problémájának súlyossága – típusa határozza meg. 

A kapcsolatfelvétel a gyermekkel közvetlenül foglalkozó munkatárs feladata. 

 

Az egyéb, külső kapcsolatok rendszere, formája, módja: 

 

A főigazgató és helyettesei tartják a kapcsolatot az együttműködő intézmények magasabb 

beosztású vezetőivel, más külső szervezetek vezetésével, a fenntartóval. 

A Mátészalkai Tagintézmény vezetője az intézmény külső kapcsolatait vezetői szintjének 

megfelelően tartja, kivéve, ha a főigazgató vagy helyettesei magasabb szintű kapcsolattartást 

rendelnek el. A szakmai munka ellátásához szükséges kapcsolattartást a tagintézmény 

igazgatója szervezi és tartja fenn.  

Kapcsolattartásunkat meghatározzák alaptevékenységeink, feladataink, működési területünk, 

az SZMSZ – ünkben meghatározott működési rendünk, valamint az éves munkatervben 

meghatározott feladataink. 

A szabályozóknak megfelelően a külső kapcsolatokkal összefüggő feladatok végzésében 

minden alkalmazott részt vesz. 

A kapcsolattartás történhet személyesen, telefonon, levél formájában, valamint elektronikus 

úton. 

 

A kapcsolatok formái: 

 pedagógiai szolgáltatások nyújtása, ellátása  

 kölcsönös információcsere 



 
 

 

368 

 fórumok, tájékoztatók szervezése 

 partnerkapcsolatok támogatása  

 szakmai együttműködés 

 tapasztalatcsere 

 

Intézményünk több éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakalkalmazottai együttműködési 

megállapodás keretében vállalják a logopédia -, pszichopedagógia szakos gyógypedagógus 

hallgatók szakmai gyakorlatának vezetését.  

 

Dolgozók érdekképviselete: 

 

A tagintézmény vezetője együttműködik a tagintézményi dolgozók minden olyan törvényes 

szervezetével, amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme. A tagintézmény 

vezetője támogatja, segíti az érdekképviseleti szervezetek működését. 

 

A tagintézményben választott Közalkalmazotti Képviselővel érdekegyeztető megbeszéléseket 

tart, mely során közös szempont a tagintézmény törvényességi, szakmai elvárásainak szem 

előtt tartása, valamint gazdasági mutatóinak figyelembe vétele. 

 

5. A szülőkkel való kapcsolattartás rendje 

 

A szakszolgálat szakfeladatait minden esetben a szülők tudtával és egyetértésével látja el. 

A szülőket tájékoztatni kell a nevelési – oktatási intézményben lebonyolított szűrések 

időpontjáról, eredményeiről. 

Amennyiben a szülő a gyermeke indokolt ellátását visszautasítja, ezt egy nyilatkozat 

aláírásával igazolnia kell. 

 Hat foglalkozás igazolatlan (nem jelzett) mulasztása után a gyermek a névsorból újra 

előjegyzésbe kerül, amennyiben újból igénylik ellátását. 

 A különleges bánásmód körében a szülői jogok és kötelezettségek a pedagógiai szakszolgálat 

közreműködésével valósulhatnak meg. A szakértői vizsgálat a szülő kérelmére/beleegyezésére 

indul. A pedagógiai szakszolgálatról szóló miniszteri rendelet 1. melléklete tartalmazza a 

szakértői vélemény iránti kérelem elkészítéséhez szükséges mintát. A szakértői bizottság 

eljárása indokolt abban az esetben is, ha a gyermekkel, tanulóval foglalkozó intézmény látja 

szükségesnek a szakértői vélemény elkészítését. Erre azonban csak akkor nyílik lehetőség, ha 

az eljárás megindításához a szülő az egyetértését adja. Az óvoda, az iskola, a gyermekjóléti 

intézmény, a gyermekvédelmi intézmény, a szociális intézmény, adott esetben a gyámhatóság 

juthat arra a következtetésre, hogy a gyermek, a tanuló érdekében indokolt a szakértői 

vizsgálat lefolytatása. Ilyen esetben javasolja a szülőnek, hogy jelenjen meg gyermekével a 

szakértői vizsgálaton. Ezek az intézmények a gyermekkel, tanulóval való találkozás, 

kapcsolatteremtés során megfelelő információkhoz jutnak annak eldöntéséhez, hogy a 

gyermeknek, a tanulónak az átlagostól eltérő, a különleges gondozás keretébe tartozó ellátásra 

lenne szükség. A javaslattétellel egyidejűleg ezért közlik a szülővel azokat az indokokat, 

amelyek alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a szakértői vizsgálat lefolytatására 

szükség lenne. A javaslattevő intézmény a szülői egyetértés birtokában elkészíti a szakértői 
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vizsgálat megkezdésére irányuló kérelmet. A javaslattevő intézmény a szülő részére köteles 

megfelelő tájékoztatást adni arról, hogy a vizsgálat eredménye alapján a szakértői bizottság 

által elkészített szakértői véleménynek milyen következményi lehetnek. Tájékoztatni kell a 

szülőt arról is, hogy milyen jogai vannak a szakértői bizottsági eljárás alatt, illetőleg a 

szakértői véleménnyel összefüggésben. Lényeges, hogy a szakértői vizsgálat elkészítésére 

irányuló eljárást kezdeményező intézmény a szülői tájékoztatás megtörténtének tényét 

megfelelő módon dokumentálja, amit a szülő aláírásával igazol.  

A szakértői vizsgálat záró momentuma a vizsgálat eredményének ismertetése a szülővel. A 

vizsgálatvezetőnek a szülő számára érthető tájékoztatást kell adnia a vizsgálat eredményeiről, 

a szakértői bizottság javaslatairól, a szülő lehetőségeiről. A vizsgálatvezetőnek a tájékoztatás 

során alá kell támasztania az ismertetésben foglalt megállapításokat a vizsgálat 

dokumentációjával. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a jogszabályokra, a szülő jogaira és 

kötelezettségeire, a szakértői vélemény elkészítését követő szülői kötelezettségekre. 

Egyértelművé kell tenni a szakértői vélemény továbbítására, annak elfogadására vonatkozó 

eljárást, továbbá azt is, hogy a szakértői vélemény el nem fogadása esetén felülvizsgálat 

kezdeményezésére van lehetőség akkor is, ha azt a szülő nem kezdeményezné. Az ismertetés 

során lehetőséget kell biztosítani a szülőnek arra, hogy kérdezzen, hogy kifejtse véleményét 

az elhangzottakkal kapcsolatosan. Tájékoztatni kell a szülőt arról is, hogy a vizsgálat alapján 

elkészített szakértői véleménnyel szembeni fellépésre, a szakértői vélemény kézhezvételétől 

számított tizenöt nap áll rendelkezésre. Ez az az idő, amely alatt a szakértői vélemény 

felülvizsgálatát kezdeményezheti. 

 A szülői egyetértésnek a szakértői vélemény egészére kell kiterjednie. Ez azért lényeges, 

mivel a szakértői véleménynek tartalmaznia kell többek között a szakértői vizsgálat rövid 

leírását, a beilleszkedési, a tanulási vagy a magatartási nehézségre, vagy annak kizárására 

vonatkozó megállapítást és az azt alátámasztó tényeket. A szülőnek tehát egészében kell látnia 

mindazokat a tényeket, körülményeket és megoldásokat, amelyek a gyermekére vonatkoznak. 

 

6. Szakmai értekezletek rendje 

 

Intézményünk szakmai értekezleteit a Munkatervben határoztuk meg. 

 

7. Vezetői munkarend 

 

A Mátészalkai Tagintézmény vezetője a tagintézmény – vezető, igazgató, akit a fenntartó 

nevez ki. Az intézmény igazgatója a hatályos jogszabályoknak, valamint a működésre 

vonatkozó szabályzatoknak megfelelően gyakorolja jogait. Munkáját a nevelőtestülettel és a 

nevelő – oktató munkát segítőkkel, azok közreműködésével látja el. 

 Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra 

vonatkozó rendelkezések és a munkaköri leírás határozzák meg. 

 Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési 

jogkörét valamint feladatait a köznevelésről szóló törvény, a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló törvény, a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló rendelet és – 

módosításai együttesen állapítják meg. 
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Helyettesítési rend 

 A tagintézményben a tagintézmény vezetésével megbízott személyt távolléte esetén a 

Mátészalkai Megyei Tagintézmény igazgatója helyettesíti. Az azonnali döntést igénylő 

valamennyi ügyben a helyettesítő igazgató dönt. A döntést követően a legrövidebb idő alatt az 

igazgató-helyettest tájékoztatja. Halasztható ügyek esetében a távol lévő igazgató-helyettessel 

való egyeztetést követően, az ő szóbeli jóváhagyásával, teljes döntési jogkörrel rendelkezik a 

helyettesítő igazgató. A tagintézmény igazgató-helyettese akadályoztatása esetén a 

helyettesítő igazgató aláírási jogkörrel rendelkezik, kivéve a személy ügyet érintő ügyek 

esetében: az új dolgozó felvételének kérelme, óraadói és túlmunkaszerződések, 

beszerzésekkel kapcsolatos igények és kötelezettség vállalások elindítása, amelyek a 

tagintézmény-igazgató kizárólagos jogkörébe tartoznak. A gazdálkodással és személyüggyel 

kapcsolatos nem halasztható ügyekben a főigazgató jár el. A szakértői véleményeket a 

helyettesítő vezető írja alá a helyettesítés időszakában.  

 

A tagintézmény szakalkalmazotti értekezletén a tagintézmény – vezetője: 

 beszámol az intézmény eltelt időszak alatt végzett munkájáról 

 értékeli az intézmény programjának, munkatervének teljesítését az adott időszakban 

 értékeli a munkafegyelmet, feltárja a tapasztalt hiányosságokat és azok 

megszüntetésére intézkedéseket fogalmaz meg 

 értékeli az intézményben dolgozók munkakörülményeinek alakulását 

 aktuális információkat közöl 

 meghatározza a további feladatokat 

 

Az értekezletre meg kell hívni a tagintézmény valamennyi szakmai munkatársát.  

Az értekezlet napirendjét a tagintézmény vezetője állítja össze. 

Az értekezleten lehetőséget kell adni, hogy a dolgozók véleményüket, észrevételeiket 

kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel, és azokra választ kapjanak. 

 

A tagintézmény – vezető igazgató legfontosabb feladatai: 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel 

- a szakmai munkáért, 

- a szakalkalmazotti testület vezetéséért, 

- a szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések – előkészítéséért, 

végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, 

- a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért 

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

valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért, 

- a tanuló – és gyermekbaleset megelőzéséért. 

 Kapcsolatot tart a főigazgatósággal és a székhellyel, 

 Adatszolgáltatást végez a főigazgatóság felé, 

 Ellenőrzési feladatokat lát el, 

 Ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 A vezető heti munkaideje negyven óra. 



 
 

 

371 

 

Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői 

feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. 

A tagintézményi munka irányítását értekezletek/fórumok segítik: 

 igazgató tanácsi értekezlet 

 tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet 

 szakmai munkaközösségi értekezletek 

 szakmai team megbeszélések  

 dolgozói munkaértekezletek 

 

Az igazgató heti négy órában végzi a gyermekek tanulók vizsgálatával, egyéni vagy csoportos 

foglalkoztatásával, a tanácsadással kapcsolatos feladatokat, az igazgató-helyettes heti 6 

órában. A közvetlen foglalkozásra megállapított időn felül látja el a vezetői megbízatással 

kapcsolatos feladatait. 

 

8. Szakmai munkaközösségek 

 A tagintézményünkben dolgozó pedagógusok a Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat szakmai munkaközösségeinek tagjai. 

 A szakmai munkaközösség gondoskodik a pedagógus – munkakörben 

foglalkoztatottak munkájának szakmai segítéséről. 

 A Megyei Szakszolgálatnál az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: 

- szakértői bizottsági munkaközösség 

- pszichológiai munkaközösség 

- logopédiai munkaközösség 

- gyógytestnevelés munkaközösség 

- gyógypedagógusok/fejlesztő pedagógusok munkaközössége. 

-  

  A belső ellenőrzés rendje 

 

Az ellenőrzés a vezetés, irányítás szolgálatában álló funkció. Az ellenőrzés minden formája a 

tények megállapítására, a megismert tényeknek valamilyen követelményekkel való 

összehasonlítására, a megállapított tények értékelésére irányuló tevékenység, amely 

következtetések levonására ad lehetőséget. 

 

a.) A belső ellenőrzés feladatai, céljai 

 Biztosítsa az intézmény törvényes, jogszerű működését 

 Segítse elő a terápiás munka eredményességét, hatékonyságát 

 Segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését 

 Az intézményvezető számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a 

dolgozók munkavégzéséről  

Az ellenőrzés tapasztalatainak összegzésére, hasznosítására értekezleten kerül sor. 
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 A belső ellenőrzésre jogosultak: a főigazgatók, főigazgató helyettesek, a tagintézmény 

– vezető igazgató, és az általuk megbízott személyek. 

 Az igazgató a pedagógiai – terápiás munka és az intézményi élet bármely területe 

felett ellenőrzési joggal rendelkezik, azaz általános ellenőrzési joga van. 

 A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak joga és feladata a kliensekkel való 

foglalkozás a vizsgálati – terápiás foglalkozások levezetése, a dokumentációk 

naprakész vezetése, szülőkkel, pedagógusokkal való kapcsolattartás, gyermekek – 

tanulók haladásának biztosítása, értékelésük. 

 

Kiemelt belső ellenőrzési szempontok 

 A dolgozók munkafegyelme 

 A foglalkozások és a kapcsolódó tevékenységek pontos megtartása 

 A munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága 

 A gyermek – szülő – szakember kapcsolat 

 A gyermeki személyiség tiszteletben tartása 

 A terápiás, rehabilitációs munka színvonala a foglalkozásokon 

 

Ezen belül különösen: 

 Előzetes felkészülés, tervezés 

 A foglalkozás felépítése és szervezése 

 Az alkalmazott módszerek helyes megválasztása 

 A kezelt gyermekek munkája és magatartása, ehhez kapcsoltan a pedagógus 

személyisége 

 A foglalkozás eredményessége 

 

Az ellenőrzésre jogosultak testületi értekezleteken számolnak be az ellenőrzés tapasztalatairól. 

Az ellenőrzést a naplókba, ill. az óralátogatási jegyzőkönyvekbe kell rögzíteni. 

Az ellenőrzésre jogosultak a pedagógiai – pszichológiai munka hatékonyságát, az 

alkalmazottak tevékenységét félévi és év végi értekezletek alkalmával értékelik. 

Ha a pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak az értékeléssel kapcsolatosan észrevétele 

van, azt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az éves munkaterv 

részét képező belső pedagógiai ellenőrzési terv határozza meg. A belső pedagógiai ellenőrzési 

terv elkészítéséért az igazgató a felelős. 

 

A belső ellenőrzés leggyakoribb formái 

 a pedagógiai munkában: 

 óralátogatások és ezek tapasztalatainak megbeszélése 

 beszámoltatás szóban vagy írásban, írásbeli dokumentumok ellenőrzése 

 tanórán kívüli tevékenységek/szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt órák megtartása, 

bekapcsolódás az ellátási helyek nevelési értekezleteibe, felvilágosító, tanácsadó 

tevékenységek ellenőrzése/ 

 hiányzások, késések ellenőrzése 
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-      igazgatási feladatokban: 

tanulói nyilvántartások (INYR): Ellenőrzése 2 havonta, amiről jegyzőkönyv készül.  

adminisztratív feladatok 

-      szervezési feladatokban: 

szervezett közös programokon való részvétel, túlórák, testületi értekezletek 

jegyzőkönyvei 

 

Szakszolgálatunk a színvonalas és eredményes működésünk érdekében szerteágazó 

kapcsolatrendszert tart fenn az intézményen kívüli személyekkel és más intézményekkel. 

- Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, 

Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye 

- Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, 

Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye 

- Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, 

Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye 

- Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, 

Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye 

- Autizmus Kutató Csoport 

- Down Ambulancia 

- Mátészalkai Kórház, Fül – orr – gége szakrendelés, Gyermekgyógyászati 

szakrendelés, Gyermek fogászati rendelés- fogszabályozás 

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Gyermek – 

neurológiai szakrendelés, Gyermek – pszichiátriai szakrendelés, Foniátriai 

szakrendelés  

- Az ellátási területhez tartozó óvodák, általános és középiskolák igazgatóival, 

pedagógusaival 

- A járásban lévő gyógypedagógiai intézményekkel 

- Az ellátási területhez tartozó családsegítő – és gyermekjóléti szolgálatokkal 

- Bölcsődékkel – az egészségügyi dolgozókkal 

- Önkormányzatokkal, hatósági szervekkel 

- A civil szféra képviselőivel 

- Szükség esetén egyéb intézményekkel 

 

9. Az intézmény bélyegzője és használata 

 

Az intézmény jogosult a Magyar Köztársaság címerével ellátott kör – és hosszúbélyegzőjének 

használatára 

Az intézmény fejbélyegzőjének lenyomata: 

Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mátészalkai Tagintézménye 

4700 Mátészalka Szatmár u. 1. 

Az intézmény körbélyegzőjének lenyomata: 

Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mátészalkai Tagintézménye  

4700 Mátészalka, Szatmár u. 1. 

Középen Magyarország címerével 
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Az intézmény bélyegzőit az igazgató használhatja. Az 1 db fejbélyegző és az 1 db 

körbélyegző a gazdasági irodában, zárt kazettában kerül elhelyezésre. 

 

10. A Mátészalkai Tagintézmény ellátási körzete, az ellátott intézmények jegyzéke 

 

Fábiánháza 

Fábiánházi Általános Iskola 4354 Fábiánháza Kossuth u. 47. 

Napköziotthonos Óvoda 4354 Fábiánháza Rákóczi u. 1/a  

 

Géberjén 

Géberjéni Általános Iskola 4754 Géberjén Kossuth u. 7. 

Örökzöld Óvoda 4754 Géberjén Kossuth u. 7. 

 

Györtelek 

Györteleki Fekete István Általános Iskola 4752 Györtelek Kossuth u. 133/c. 

Napsugár Óvoda 4752 Györtelek Kossuth u. 133/c. 

 

Hodász 

Hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 4334 Hodász Széchenyi u. 1 -3. 

Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda – Bölcsőde 4334 Hodász Bem J u. 3. 

Angyalok Kertje Görög Katolikus Óvoda 4334 Hodász Kölcsey u. 9. 

 

Jármi 

Jármi-Papos-Őr Általános Iskola és Óvoda 4562 Jármi Petőfi u. 18 

Jármi-Papos-Őr Általános Iskola és Óvoda Jármi Óvodai Tagintézmény 4562 Jármi Kölcsey 

u. 16. 

 

Kántorjánosi 

Kántorjánosi Móra Ferenc Általános Iskola 4335 Kántorjánosi Kossuth u. 6. 

Csicsergő Óvoda 4335 Kántorjánosi Arany J u. 40. 

Kocsord 

Kocsordi Jókai Mór Általános Iskola 4751 Kocsord Jókai u. 14. 

Napköziotthonos Óvoda 4751 Kocsord Árpád u. 57. 

 

Mátészalka 

MÁSZIK Gépészeti Szakközépiskola 4700 Mátészalka Kölcsey u. 12. 

MÁSZIK Baross László Mezőgazdasági Szakközépiskola 4700 Mátészalka Baross L u. 12/14 

MÁSZIK Déri Miksa Szakközépiskola és Szakiskola 

Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium 4700 Mátészalka Kazinczy u. 7. 

Kálvin János Református Általános Iskola 4700 Mátészalka Nagykárolyi u. 5. 

Képes Géza Általános Iskola 4700 Mátészalka Szokolay Ö u. 2/4 

Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola 4700 Mátészalka 

Széchenyi u. 7. 
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Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola 4700 

Mátészalka Móricz Zs u. 96-98. 

Négy Évszak Óvoda Napsugár Tagóvodája 4700 Mátészalka Szatmár u. 40. 

Négy Évszak Óvoda Eszterlánc Tagóvodája 4700 Mátészalka Kalmár u. 23. 

Négy Évszak Óvoda Kertvárosi Tagóvodája 4700 Mátészalka Móricz Zs u. 79. 

Négy Évszak Óvoda 4700 Mátészalka Alkotmány u. 15. 

Négy Évszak Óvoda Kikelet Tagóvodája 4700 Mátészalka Balassi B u. 49. 

 

Mérk 

Mérk- Vállaj Német Nemzetiségi Általános Iskola 4352 Mérk Béke utca 19. 

Mérk- Vállaj ÁMK Mérki Óvodája 4352 Mérk Béke u. 13-17. 

 

Nagydobos 

Nagydobosi Általános Iskola 4823 Nagydobos Fő u. 135. 

Napköziotthonos Óvoda 4823 Nagydobos Fő 131. 

 

Nagyecsed 

Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4355 Nagyecsed 

Rózsás u. 1. 

Ecsedi Báthory István Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 4355 

Nagyecsed Szatmár u. 1. 

Napköziotthonos Óvoda 4355 Nagyecsed Vasút u. 7. 

Napköziotthonos Óvoda 4355 Nagyecsed Wesselényi u. 2. 

 

Nyírcsaholy 

Nyírcsaholyi Benedek Elek Általános Iskola 4356 Nyírcsaholy Hunyadi J u. 25. 

 Óvoda 4356 Nyírcsaholy Hunyadi J u. 26. 

Nyírkáta 

Nyírkátai Vörösmarty Általános Iskola 4333 Nyírkáta Hodászi u,. 3. 

Bajza József Művelődési Ház Könyvtár és Óvoda 4333 Nyírkáta Petőfi u. 7. 

 

Nyírmeggyes 

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4722 Nyírmeggyes 

Petőfi S u. 6. 

Nyírmeggyes - Tiborszállás ÁMK Nyitnikék Óvodája 4722 Nyírmeggyes Rákóczi u. 29. 

 

Nyírparasznya 

Nyírparasznyai Általános Iskola 4822 Nyírparasznya Rákóczi u. 88. 

Napköziotthonos Óvoda 4822 Nyírparasznya Rákóczi u. 88. 

 

Ópályi 

Ópályi Jókai Mór Általános Iskola 4821 Ópályi Rajk L u. 16/b 

Mesevár Óvoda 4821 Ópályi Rajk L u. 16/b 
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Ököritófülpös 

Németh Lili Általános Iskola 4755 Ököritófülpös Kossuth L u. 57/a 

Gyöngyszem Óvoda 4755 Ököritófülpös Kossuth L u. 74. 

 

Őr 

Jármi - Papos - Őr Általános Iskola 4336 Őr Arany J u. 2. 

Őri Napköziotthonos Óvoda 4336 Őr Rákóczi u. 50. 

 

Papos 

Jármi - Papos - Őr Általános Iskola és Óvoda Paposi Óvodai Tagintézmény 4338 Papos 

Arany J u. 2 

 

Szamosszeg 

Szamosszegi Általános Iskola 4824 Szamosszeg Nagydobosi u. 4. 

Napköziotthonos Óvoda 4824 Szamosszeg Bercsényi u. 12. 

 

Tiborszállás 

Tiborszállási Péchy László Adventista Általános Iskola 4353 Tiborszállás Rózsa u. 18. 

Tiborszállási Nyitnikék Adventista Óvoda 4353 Tiborszállás Petőfi u. 9. 

 

Vaja 

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola 4562 Vaja Leiningen u. 1. 

Tavirózsa Óvoda 4562 Vaja Damjanich u. 75. 

 

Vállaj 

Mérk - Vállaj Német Nemzetiségi Általános Iskola 4351 Vállaj Szabadság tér 3. 

Mérki Szivárvány Óvoda Vállaji Német Nemzetiségi Óvodája 4351 Vállaj Temető u. 1. 

 

A Mátészalkai járás három településén nem működik nevelési – oktatási intézmény: Rápolt, 

Fülpösdaróc és Szamoskér községekben. Az itt lakó gyermekek a szomszéd településeken 

veszik igénybe az óvodát és iskolát, illetve szolgáltatásainkat 
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6/J. sz. melléklet 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Nagykállói Tagintézményére vonatkozó szabályok 

 

Tagintézmény: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nagykállói 

Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye:  4320. Nagykálló, Szabadság tér 5-8. 

Telephelyek ügyviteli helye: 4233 Balkány Kossuth út 5. 

Intézmény webcíme: https://pedagogiaiszakszolgalatnagykallo.webnode.hu/ 

A tagintézmény bélyegzőinek lenyomata 

Az intézmény fejbélyegzője: 

Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat 

Nagykállói Tagintézménye 

Nagykálló, Szabadság tér 5-8. 

4320 

 

Az intézmény körbélyegzője: 

Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Nagykállói Tagintézménye 4320 Nagykálló, Szabadság tér 5-8. 

 

 

 

 

Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

- igazgató 

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

Intézményi bélyegzőt csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni. Használaton kívül a 

bélyegzőt / az iroda zárható szekrényébe/ el kell zárni.  

A bélyegző nyilvántartás és bélyegzőkezelési szabályzatot a Szabolcs – Szatmár – Bereg 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának 7.sz. melléklete 

rögzíti. 

 

I. A TAGNTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE 

A Nagykállói Tagintézmény és Telephelye egész évben folyamatosan működik, a 

szakszolgálati feladatellátás igénylése, igénybevétele az év során bármikor megkezdhető, 

illetve befejezhető.  
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Az intézmény a feladatainak ellátásához évente, a tanév rendjéhez igazodva munkatervet 

készít, amely tartalmazza a működésével kapcsolatos legfontosabb eseményeket és azok 

időpontját. 

A munkatervnek biztosítania kell, hogy az intézmény a jogszabályban meghatározott 

feladatokat, határidők betartásával megvalósítsa. 

 

III 1. Nyitvatartási idő:  

 

Hétfő – kedd - csütörtök: 7. 45 - 16.00  

Szerda: 7. 45 – 17.00 

Pénteken: 7. 45 – 13.45 

 

I. 1.1.  Az intézményben tartózkodás rendje 

A nyitvatartási időn túl a tagintézmény - vezető engedélyével tartózkodhat a dolgozó a 

tagintézményben és a telephelyen. A benntartózkodásra a tagintézmény - vezető abban az 

esetben adhat engedélyt, ha a dolgozó benntartózkodásának indoka az intézmény 

alapfeladatainak elvégzése.  

A szülők a mosdón és a várón kívül csak kísérővel közlekedhetnek, a szakszolgálat 

helyiségeit nem használhatják. Az intézményen belül elvárható a kulturált magatartás.  

A szülőknek a szülői váróban kell várakozniuk, míg gyermekük a foglalkozáson részt vesz. A 

várakozás ideje alatt a szülő köteles gondoskodnia arról, hogy viselkedésével gyermeke a 

foglalkozásokat ne zavarja. A szülő felügyelet nélkül nem hagyhatja gyermekét a 

váróteremben. Csak a foglalkozás/ vizsgálat idejére biztosítunk felügyeletet. 

A foglalkozás végén a gyermeket kizárólag a szülőnek, vagy felhatalmazottjának adhatjuk át. 

A nagyobb iskolás gyermekek csak a szülő írásos beleegyezésével járhatnak egyedül 

közlekedve, önállóan foglalkozásokra. 

 

I. 1. 2. A szolgáltatás igénylésének szabálya 

 Területi illetékességünk a Nagykálló járásban állandó vagy ideiglenes lakóhellyel 

rendelkező gyermekek / tanulók, szülők és pedagógusok. 

 A járás területén székhellyel rendelkező állami -, önkormányzati fenntartású, illetve 

nem állami fenntartású nevelési – oktatási intézmények, az azokkal tanulói 

jogviszonnyal rendelkező gyermekek / tanulók és azok szülei, és ezen intézményeknél 

munkaviszonyban levő pedagógusok részére terjed ki. 

 

I.  1. 3. A szolgáltatás igénybevételének módja 

Szakszolgálatunk szolgáltató jellegű intézmény, hatósági jogkörrel nem bír. A gyermek/tanuló 

vizsgálatához, terápiás ellátásához a szülő írásbeli hozzájárulása szükséges. Ez alól kivételt 



 
 

 

379 

képez, ha a szülőt jogszabály kötelezi a megjelenésre, valamint ha gyámhatósági határozat 

szólítja fel a szülőt az együttműködésre. 

Szakértői vizsgálatra jelentkezni a „Szakértői vélemény iránti kérelem” kitöltésével lehet. 

A vizsgálatot kérheti a szülő, valamint a szülő beleegyezésével a gyermek/tanuló nevelési – 

oktatási intézménye.55  

A nevelési tanácsadás igénybevétele előjegyzéses rendszerben történik. Az előjegyzésbe vétel 

személyesen, telefonon és írásban kérhető. Az előjegyzésbe vétel történhet jelentkezés, vagy 

beutalás alapján is.  

Előjegyzést kérhet a gyermek/tanuló számára: 

 gondviselője, együttnevelő szülője, 

 gondviselőjének írásos hozzájárulásával a nevelésével foglalkozó, vagy azt segítő 

személy (különélő szülő, nevelőszülő, nagyszülő, pedagógus, logopédus, 

családgondozó, gyámügyi intézmény munkatársa, stb.) 

 gondviselőjének hozzájárulásával az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 

megállapítása céljából az óvoda írásban, 

 maga a tanuló, gondviselőjétől/nevelőjétől függetlenül, ha 18. életévét betöltötte. 

Előjegyzésbe kerülhet továbbá a gyermek/tanuló 

 orvosi kivizsgálást követően beutalás alapján 

 az illetékes gyámhivatal hivatalos megkeresésére. 

A terápiába történő felvételre a szakmai szempontok figyelembevételével, szakszolgálatunk 

kapacitásának ütemében és erejéig kerül sor. 

A logopédiai ellátás esetében az igénybevétel alapja a szűrés és logopédiai vizsgálat. 

I. 1. 4. A foglalkozásról való hiányzás következményeinek meghatározása 

 a szülőt az első foglalkozás alkalmával írásban tájékoztatni kell a hiányzások őt és a 

gyermekét érintő következményeiről, 

 a hiányzások a forgalmi naplóban dokumentálásra kerülnek, 

 harmadik alkalommal történő hiányzás esetén – ha a szülő nem jelzi a távolmaradás 

okát – a gyermeket törölni kell a forgalomból, helyét a várólistán következő személy 

foglalhatja el. A hely megüresedését a foglalkozásvezető köteles a tagintézmény - 

vezetőnek jelenteni. 

                                                           

55 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosítása  
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II. A TAGINTÉZMÉNY MUNKARENDJE 

II.1. Munkaidő 

 

 A pedagógusok jogait és kötelességeit a 2011. évi CXC törvény a nemzeti 

köznevelésről 62.§ rögzíti. 

 A szakemberek órarendjüket maguk alakítják ki, - figyelembe véve az ellátandó 

gyermekek szükségleteit, a szülők és a köznevelési/szociális intézmények igényeit, 

lehetőségeit, valamint a feladat ellátási helyek megközelíthetőségét – a tagintézmény 

vezetője hagyja jóvá. 

 A munkarend rugalmasan változtatható a fogadó intézmény kérésére, a 

gyermeklétszám változása, illetve más, a munkarendet befolyásoló tényező miatt. A 

munkarend változtatását a tagintézmény vezetője engedélyezi. 

 A foglalkozások időtartamát a fejlesztést végző szakember határozza meg, a 

gyermekek szükséglete és terhelhetőségük függvényében, amelyet az összeállított 

órarendben jeleznek. 

 A csoportok váltása, a szülőkkel történő konzultáció, szellőztetés, előkészülés a 

következő foglalkozásra minimum 5 perc szünetet tesz indokolttá. Amennyiben a 

gyermekek egy alkalommal több foglalkozáson vesznek részt, pihenésüket az egyes 

foglalkozások között legalább 10-15 perces szünetekkel biztosítani kell. A szünetek és 

a foglalkozások időtartamát a szakemberek maguk állapítják meg, amelyet az adott 

tanévre összeállított órarendben jeleznek. 

 A pedagógus a rendkívüli távolmaradásának tényét és okát legkésőbb a tárgynap 8.00-

ig köteles jelezni a tagintézmény vezetőnek, vagy a titkárságnak. Az érintett 

gyermekek/tanulók szüleit, illetve intézményét, megállapodás szerin a titkárság, vagy 

a pedagógus értesíti az órák elmaradásáról. 

 A pedagógus a foglalkozás megkezdése előtt 15 perccel köteles a munkahelyén 

megjelenni.  

 

A munkaidő és pihenőidő magasabb rendű szabályzatát a Kjt, valamint végrehajtási rendelete 

tartalmazza. 

A Tagintézmény heti 5 napos munkarend szerint működik. Az intézménnyel közalkalmazotti 

jogviszonyban álló munkavállalók heti munkaideje 40 óra. Szombati napokon munkavégzés 

csak államilag áthelyezett napokon, illetve a szakalkalmazotti értekezlet által elfogadott tanév 

rendje szerint lehetséges. 

A közalkalmazottak munkaidő beosztásának elveit a főigazgató szabja meg, a tagintézmény 

vezető felelős a megvalósításért, a zavartalan működést és a folyamatos feladatellátást szem 

előtt tartva. A főigazgató a munkaidő beosztást tanév közben is módosíthatja. A munkaidő 

beosztásáról készült dokumentációkat  (tanévre vonatkozó órarend) a közalkalmazottak a 

tanév elején a tagintézmény vezetőjének megküldik,  az aktuális változásokról, naprakészen 

informálják. Az intézmény munkaidő beosztásáról készült dokumentációt, az aktuális 

változásokat a tagintézmény - vezető továbbítja a főigazgatónak.  
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II.1.1 Pedagógus munkakörben 

A pedagógusok a neveléssel-oktatással (szakszolgálati feladatellátással) lekötött munkaidőben 

a közvetlen foglalkozással kapcsolatos feladataikat végzik. A pedagógus heti teljes 

munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidő) a vezető által meghatározott feladatok 

ellátásával köteles tölteni, a fennmaradó munkaidő beosztását, felhasználását maga jogosult 

meghatározni.56 

A pedagógiai szakszolgálat intézményében alkalmazott pedagógusok teljes munkaidőben 

történő foglalkoztatás esetében közvetlen foglalkozás keretében végzik57: 

- a gyermekek, tanulók vizsgálatával, 

- egyéni vagy csoportos foglalkoztatásával, 

- a tanácsadással kapcsolatos feladataikat . 

A pedagógiai szakszolgálatban pedagógus munkakörben dolgozók kötelező óraszáma:58 

 - igazgató (tagintézmény – vezető)  4 óra 

Az ügyviteli, illetve más telephelyen benntartózkodása függ a mindenkori órabeosztásától. 

Távolléte esetén, az ügyviteli telephelyen tartózkodó munkatársak fogadják a 

telefonhívásokat, felvilágosítást adnak az intézményhez fordulók számára, amennyiben 

szükséges, értesítik az igazgatóhelyettest. A vezető elérhetőségét indokolt esetben adják meg. 

Egyéb esetben írásban rögzítik a megkeresés tárgyát, az ügyfél elérhetőségeit, röviden az 

adott problémát. 

 - igazgatóhelyettes  6 óra 

Az ügyviteli, illetve más telephelyen benntartózkodása függ a mindenkori órabeosztásától. 

Távolléte esetén helyettesíti az igazgatót. 

- pedagógus            21 óra 

A kötött munkaidőben végzett feladatok közül az alábbiak rendelhetők el59: 

1. foglalkozások, vizsgálatok, szűrések, egyéb közvetlen foglalkozások előkészítése, 

2. a gyermekek, tanulók fejlődésének, vizsgálati eredményeinek értékelése, 

3. szakértői, továbbá a pedagógiai szakszolgálati tevékenység során keletkező vizsgálati és 

egyéb vélemények készítése, 

4. fejlesztési tervek készítése, 

5. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

6. eseti helyettesítés, 

7. a pedagógiai, szakszolgálati tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

8. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

9. külső és belső kapcsolattartás, 

                                                           

56 Nkt. 62.§ (5) 

57 Nkt. 62.§ (13) 

58 Nkt. 62.§ (13) és az EMMI 31.§ (2) 

59 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17.§(2a) bekezdés 
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10. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

11. a szakalkalmazotti értekezlet, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

12. munkaközösség-vezetés, 

13. az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 

14. feladatvégzési helyek közötti utazás, 

15. a gyermek, a tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, pedagógiai szakszolgálati 

intézményen kívüli tevékenység végzése, 

16. a pedagógiai szakszolgálati intézmény folyamatos nyitvatartásának biztosításában való 

közreműködés, 

17. gyakornok esetében a minősítő vizsgára való felkészülés, 

18. pedagógus-továbbképzésben való részvétel rendelhető el. 

 

A tagintézményben a kötött munkaidő intézményen belül töltendő idejének leszabályozása, a 

Közalkalmazotti Tanács bevonásával történt. Minden tanévben az intézményi éves 

munkatervben meghatározásra kerül az intézményben kötelezően bent töltendő időtartam, 

amelyet mindig az előző évi beszámolók, valamint a tanévre vonatkozó feladatellátás 

szükségessége befolyásol. 

 

A munkatársak kötelesek a munkavégzésükről havi Pedagógus Munkaidő Nyilvántartást és 

jelenléti ívet vezetni, ill. ezen dokumentumokat minden hónap ötödik napjáig ellenőrzésre az 

igazgatónak átadni. A pedagógusok 21 óra kötelező óraszámon intézményben töltött idejéről a 

különböző szakszolgálati szakfeladatok tekintetében főigazgatói, igazgatói utasítás 

rendelkezik. A munkarend átszervezését érintő kérdésekben a főigazgató jóváhagyása, 

egyetértése szükséges. 

A külső feladat ellátási helyeken az intézmény munkarendjétől eltérő munkarendje, valamint 

a tanítás nélküli munkanapjaik, az intézmények programjából adódó akadályoztatás, valamint 

az időpontra berendelt, de meg nem jelenő gyermek/tanuló hiányzása miatt a szakszolgálat 

munkatársainak meg nem tartható órái, igazolt óraként kezelendők, azonban a dolgozónak 

kötött munkaidő keretében végzett tevékenységet kell végeznie helyette. 

A munkaidő nyilvántartása: jelenléti íven, valamint a Pedagógus Munkaidő Nyilvántartó 

lapon történik.  

A jelenléti íven egyértelműen meghatározható a szakszolgálati dolgozók munkavégzéssel 

töltött ideje. (szakalkalmazott: neveléssel és oktatással lekötött és kötött munkaidő; NOKS: 40 

óra) 

A kötött munkaidő – főigazgatói utasítás szerint - hetenként 5 óra. Ebből 3 óra hétfőnként 12 

– 15 óra között valósul meg, amely a szakalkalmazottak megyei munkaközösségi 

értekezleteken és az intézményi értekezleten történő részvételét biztosítja.  A fennmaradó heti 

2 óra a Nagykállói Tagintézményben szerdánként 13 – 15 óra között, Balkány Telephelyen 

péntekenként 11 – 13 óra közötti időpontban, team formájában kerül megszervezésre. 

A nevelés-oktatással lekötött munkaidőt, továbbá a kötött munkaidőt mindenkinek fel kell 

tüntetni az órarendjében, melyet az igazgató hagy jóvá. Csak olyan órarend alkalmazható a 
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pedagógusok számára, melyet az igazgató aláírásával elfogadott és megküldte a főigazgatóság 

felé.  

II. 1. 2. Nem pedagógus munkakörben 

A tagintézmény nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak heti 40 órában, a munkaköri 

leírásban meghatározott munkaidő beosztásban tartózkodnak az intézményben. A napi 

munkaidő nem tartalmazza a legfeljebb 30 perc időtartamú ebédidőt. 

III. A KAPCSOLATOK RENDSZERE FORMÁJA ÉS MÓDJA 

A tagintézmény és telephelyei színvonalas és eredményes működésű érdekében szerteágazó 

kapcsolatrendszert tart fenn az intézményen kívüli személyekkel és más intézményekkel. 

A széleskörű külső és belső kapcsolatrendszerrel működése a következő.  

III. 1. Külső kapcsolattartás az intézményi struktúra alapján: 

A Pedagógiai Szakszolgálat szakmai irányítója: a főigazgató.  

A kapcsolattartás hivatalos levelezés és személyes megbeszélés formájában történik. 

Az intézményt a Nyíregyházi Tankerületi Központ és az ellátási körzetbe tartozó 

önkormányzatok, valamint a járás területén székhellyel rendelkező állami -, önkormányzati 

fenntartású, illetve nem állami fenntartású nevelési – oktatási intézmények vezetői felé a 

főigazgató, tagintézmény-vezető vagy a helyetteseik képviselik. Intézményen belüli 

kapcsolatok színterei az igazgatói értekezlet, alkalmazotti, szakalkalmazotti értekezletek. 

III. 1.1. A tagintézmény-vezető kapcsolattartása 

A tagintézmény vezetőnek kapcsolatban kell állnia az alábbi intézményekkel, 

szervezetekkel, munkatársakkal: 

- a Fenntartó felé a főigazgatón keresztül, 

-  az ellátási területhez tartozó óvodák, általános és középiskolák igazgatóival, 

pedagógusaival, megyei szakértői bizottság esetén gyógypedagógiai intézményekkel 

(óvodák, iskolák, speciális tagozatok, szakiskolák stb.) – kapcsolattartó: tagintézmény 

vezető, helyettes, pedagógus, ügyintéző, 

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás kapcsán bölcsődékkel és 

speciális bölcsődékkel – elsősorban a szakember, 

- az egészségügyben dolgozókkal (védőnők, körzeti orvosok, gyermekpszichiáterek, 

neurológus szakemberek) a tagintézmény vezető, valamint a feladatellátásban részt 

vevő pedagógus, 

- az ellátási körzethez tartozó illetékes önkormányzatok képviselőivel, (polgármester, 

jegyző) – elsősorban a tagintézmény-vezetője vagy helyettesén keresztül, 
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- az ellátási körzethez tartozó illetékes Kormány Hivatal, Járási Hivatal vezetőjével, 

képviselőjével – hatósági eljárás során a tagintézmény vezető, 

- az ellátási területhez tartozó Gyermekjóléti Szolgálatokkal és gyermekvédelmi 

intézményekkel rendszeres esetmegbeszélések, jelzőrendszeri megbeszélések, 

hivatalos levelezés útján  a tagintézmény vezető, helyettes, pedagógus, ügyintéző, 

- más pedagógiai szakszolgálati feladatellátáshoz kapcsolódó szakmai szervezetekkel, 

civil szervezetekkel a tagintézmény-vezető tartja a kapcsolatot. 

- A Pedagógiai Szakszolgálatot szakmai kérdésekben megkereső, tömegkommunikációt 

képviselő szervezeteknek a Főigazgató jóváhagyásával, a tagintézmény-vezető vagy 

az általa megjelölt szakember nyilatkozhat. Nem szakmai jellegű, az intézmény 

működését érintő kérdésekben, a Főigazgató nyújthat tájékoztatást, a fenntartó 

beleegyezésével. 

- Minden más megkeresés esetén a tagintézmény-vezető jogosult hivatalos 

tájékoztatásra. 

 

III. 1.2. A szakalkalmazottak kapcsolattartása 

A szakalkalmazottaknak kell kapcsolatot tartani az alábbi esetekben: 

 Az ellátási körzet oktatási-nevelési intézményeinek pedagógusaival, szülőkkel a 

feladat-ellátási helyén, személyes konzultáció, fogadóóra keretében. 

 A gyermekek ellátása során a gyámügy, a gyermekjóléti szolgálatok munkatársaival, a 

nevelési-oktatási intézmények pedagógusaival, a további vizsgálatot végző 

szakemberekkel a vizsgálatban részt vevő pedagógusok veszik fel a kapcsolatot. 

 Az illetékes Gyermekpszichiátria szakembereivel, és gyermekorvosokkal szükség 

szerint. 

 A gyógytestnevelők az iskolaorvosokkal, védőnőkkel. 

 egészségügyi, gyermekvédelmi intézménnyel, valamint országos illetékességű 

szakértői bizottsággal. 

 Szakalkalmazotti értekezletek alkalmával, közvetlen munkatársaival. 

 A szakmacsoport vezetőjével. 

 Munkaközösségi értekezletek alkalmával más tagintézmények alkalmazottaival tart 

kapcsolatot. 

 

III. 1.3. Az ügyviteli alkalmazott, pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazott 

kapcsolattartása 

Az ügyviteli alkalmazott, pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazott tart rendszeres 

kapcsolatot az alábbi esetekben: 

 oktatási-nevelési intézmények iskolatitkáraival, ügyintézőjével, 
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 szülőkkel, pedagógusokkal időpont egyeztetés miatt, 

 tanulókkal, gyermekekkel (pl.: gyermekek kísérése), 

 fenntartó alkalmazottaival (adminisztratív ügyintézés), 

 a tagintézmény minden dolgozójával. 

 

III. 1.4. A szülőkkel való kapcsolattartásban szerepe van: 

 ügyviteli alkalmazott: értesítés, üzenetek átadása, átvétele. 

 szakemberek: vizsgálati eredmények közlése, szakértői vélemény, 

szakvélemény átadása, a terápiás feladat kijelölése, a fejlesztés folyamatáról 

való tájékoztatás, tanácsadás. A team-munka esetén az abban résztvevő minden 

szakember jogosult és köteles a szülővel való kommunikációban információt 

átadni. 

 tagintézmény-vezető, helyettese, szakértői bizottság szakmai koordinátora: 

leginkább a panaszos esetekben képviseli az intézmény álláspontját. 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás formái: 

 személyes konzultáció 

 telefonos felvilágosítás, 

 írásbeli tájékoztatás, 

 szórólapok sokszorosítása, kifüggesztése, 

 a helyi ellátás esetén fogadóóra, szülői értekezlet, a gyermek üzenő 

füzetében történő tájékoztatás. 

 

A szülők jogai, kötelességei: 

 A szakszolgálat szakfeladatait minden esetben a szülő tudtával és (a szűrővizsgálatok 

kivételével) beleegyezésével végzi. 

 A szülőket a szűrővizsgálatok helyéről és időpontjáról előre tájékoztatni kell. 

 A komplex vizsgálatok szükségességéről és terápiát igénylő problémáról a szülőnek 

tájékoztatást kell adni. 

 A terápiák a jogszabályban foglalt kivételektől (15/2013. ( II. 26. ) EMMI rendelet 

25.§ (3)(4)) eltekintve önkéntesek. 

 A szakszolgálat terápiáinak megkezdése a 15/2013. ( II. 26. ) EMMI rendelet 25.§ 

(3)(4) bekezdésében foglaltaktól eltekintve, csak a szülő beleegyezése esetén 

lehetséges, melyet írásos formában jelez. A felajánlott lehetőség többszöri (legalább 

két alkalom) visszautasítása esetén annak ismétlésére csak megüresedés esetén 

kerülhet sor. A terápia elutasítását a szülő írásban jelzi. 

 Hat igazolatlan mulasztás után a gyermek a névsorból újra előjegyzésbe kerül.  

 

III. 1. 5. Az egyéb külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

Szakszolgálatunk az alábbi intézményekkel áll kapcsolatban: 
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- ELTE Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat, Szakértői és 

Rehabilitáció Bizottság és Országos Gyógypedagógiai – Szakmai Szolgáltató 

Intézmény 

- ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Gyógypedagógiai, 

Pszichológiai Intézet, Vizsgáló és Tanácsadó 

- Nyíregyházi Egyetem 

- Debreceni Egyetem 

- ELTE BTK  

- Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság  

- Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai 

Szolgáltató Központ 

- Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai 

Szolgáltató Központ 

- Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

- Autizmus Kutató Csoport 

- Csodavár Korai Fejlesztő Centrum 

- Jósa András Megyei Oktató Kórház  

- Nemzeti Pedagógus Kar szakmai tagozatai 

- Nevelési Tanácsadók Országos Egyesülete 

- Pedagógiai Szakszolgálatok Országos Egyesülete 

- Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 

- Magyar Pszichológiai Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata 

- Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület 

- Gyógytestnevelők Országos Egyesülete 

 

III. 2. Belső kapcsolattartás az intézményi struktúra alapján: 

III. 2. 1.  A tagintézmények/telephelyek belső kapcsolattartása. A vezető(k) és a 

munkatársak munkamegbeszéléseken és munkaértekezletek alkalmával tájékoztatnak és 

számolnak be a területükön végzett munkáról. Ezek formái és gyakorisága a mindenkori éves 

munkatervben szerepelnek a konkrét feladatokkal, felelősökkel együtt. A 

munkamegbeszéléseken jegyzőkönyv vagy emlékeztető készül. Amennyiben a tagintézményi 

alkalmazott nem vesz részt az ülésen, köteles gondoskodni, az ott elhangzott információk 

beszerzéséről. Az alkalmazottakat közvetlenül érintő ügyekről, az levelezési listán keresztül 

értesíti a tagintézmény - vezetője az érintetteket. 

 

III. 2. 2. A szakmai munkaközösségek együttműködésének, kapcsolattartásának rendje, 

részvétele a szakalkalmazottak munkájának segítésében 

 

Intézményi szinten a belső szakmai kapcsolattartás legfőbb szerveződései, a megyei 

munkaközösségek, tagintézmények szintjén, igény esetén szakmai munkacsoportok is 

működhetnek. A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott 

jogkörökkel rendelkeznek.  
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Az intézményben tevékenykedő szakmai munkacsoportok folyamatos együttműködéséért és 

kapcsolattartásáért a szakmai munkacsoportok vezetői felelősek. 

A szakmai munkacsoportok vezetői az éves munkaterv összeállítása előtt, közös megbeszélésen 

egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat, különös tekintettel a szakmai munka alábbi 

területeire: 

 

 intézményen belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,  

 intézményen kívüli továbbképzések, 

 pályázatokban való részvétel, 

 segítségnyújtás a szakmai protokollok egységesítésében 

A szakmai munkacsoportok vezetői a tagintézmény - vezetőt rendszeresen tájékoztatják a 

közösség szakmai munkájáról, aktuális feladatairól, szakmai munkát érintő problémákról. 

 

III. 3. A vezetők közötti feladatmegosztás 

III.  3.1. Tagintézmény vezető feladata: 

 közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül 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, 

o a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

 kapcsolatot tart a főigazgatósággal és a székhellyel, 

 adatszolgáltatást végez a főigazgatóság felé, 

 ellenőrzési feladatokat lát el, 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat, 

 a munkarend beosztásának jóváhagyása, szükség szerinti módosítása, 

 a szakmacsoportok működésének segítése, velük való együttműködés. 

 

III. 3.2. Tagintézmény vezető-helyettes feladata: 

 általános jelleggel helyettesíti az igazgatót, 

 ellátja az igazgató által ráruházott egyéb feladatokat, 

 a szakmai irányítás alapján technikai kivitelezés megvalósítása, 

 a szakmacsoportok szakmai álláspontjának továbbítása a tagintézmény vezető felé,  

 teljesítmény nyilvántartás vezetésének ellenőrzése, 

 közreműködés a szakmai ellenőrzésben, 

 az szorgalmi időn kívül eső időszakban a folyamatos munkavégzés megszervezése. 

 

III. 3.3. A vezetők helyettesítésének rendje: 

A tagintézményben, nincs igazgató-helyettes, a helyettesítést a Tiszavasvári Tagintézmény 

igazgatója látja el. Az azonnali döntést igénylő valamennyi ügyben a helyettesítő igazgató 
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dönt. A döntést követően a legrövidebb idő alatt az igazgatót tájékoztatja. Halasztható ügyek 

esetében a távol lévő igazgatóval való egyeztetést követően, az ő szóbeli jóváhagyásával, 

teljes döntési jogkörrel rendelkezik a helyettesítő igazgató. A tagintézmény-igazgató 

akadályoztatása esetén a helyettesítő igazgató aláírási jogkörrel rendelkezik, kivéve a személy 

ügyet érintő ügyek esetében: az új dolgozó felvételének kérelme, óraadói és 

túlmunkaszerződések, beszerzésekkel kapcsolatos igények és kötelezettség vállalások 

elindítása, amelyek a tagintézmény-igazgató kizárólagos jogkörébe tartoznak. A 

gazdálkodással és személyüggyel kapcsolatos nem halasztható ügyekben a főigazgató jár el. 

A szakértői véleményeket a helyettesítő vezető írja alá a helyettesítés időszakában.  

 

IV. A TAGINTÉZMÉNYBEN FOLYÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ 

SZABÁLYOK 

IV. 4.1. A belső ellenőrzés célja: 

 

A belső ellenőrzés legfontosabb célja a minőségelvű munkavégzés megvalósítása. 

A belső ellenőrzésnek minden szinten biztosítani kell a vezetői munka hatékonyságát és 

valamennyi tevékenység során segítenie kell az intézmény életét és az intézmény működését 

meghatározó jogszabályok, külső és belső szabályzatok, utasítások betartását és betartatását, a 

szabálytalanságok feltárását, a felelősség megállapítását. 

 

Az intézményi belső ellenőrzés feladatai: 

- biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az éves munkatervben és egyéb 

belső szabályzataiban előírtak alapján) működését, 

- segítse elő az intézményben folyó munka eredményességét, hatékonyságát, 

- segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését, 

- az intézményvezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók 

munkavégzéséről, 

- feltárja és jelezze az intézményvezetés és a dolgozók számára a szakmai és jogi 

előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt, 

- szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével kapcsolatos 

belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

 

Az ellenőrzés irányelvei: 

- információt biztosítson az intézmény felelős vezetői számára,  az intézményben folyó 

munka tartalmáról és annak szakmai színvonaláról. 

- segítse a vezetői irányítást, a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa az 

intézmény törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai működését. 

 

Az ellenőrzésre jogosult: 

- Főigazgató 

- Főigazgató helyettesek 

- Igazgatók 

- Igazgató helyettesek 
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- Munkaközösség vezetők 

- Munkacsoport vezetők 

 

Az ellenőrzésre jogosult belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei: 

 

- A belső ellenőrzést végző dolgozó jogosult: 

o az ellenőrzéshez kapcsolódva az intézmény bármely helyiségébe belépni, 

o az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról 

másolatot készíteni, 

o az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelemmel 

kísérni, 

o az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni. 

 

- A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles: 

o az ellenőrzéssel kapcsolatban, a jogszabályokban és az intézmény belső 

szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelően eljárni, 

o az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni, 

o az észlelt hiányosságokat írásban közölni az ellenőrzött dolgozókkal és a saját, 

illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével, 

o hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott utasítás 

szerint időben megismételni. 

 

Az ellenőrzésre jogosult belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai: 

 

- Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban, az intézmény 

belső szabályzataiban, az éves ellenőrzési tervben előírtak szerint a tanév során 

folyamatosan végezni, 

- Az ellenőrzések teljesítéséről, az ellenőrzés megállapításairól közvetlen felettesét 

tájékoztatnia kell, 

- Az ellenőrzés tényét és megállapításait írásba kell foglalnia, amit a dolgozóval köteles 

ismertetni. 

- Hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést végzőnek: 

- a hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az ellenőrzött dolgozó figyelmét, 

- a hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie kell. 

 

Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei: 

 

- Az ellenőrzött dolgozó jogosult: 

o az ellenőrzés megállapításait megismerni (ellenőrzési feljegyzés), 

o az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket tenni, 

és ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez. 

 

- Az ellenőrzött dolgozó köteles: 

o az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő 
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kéréseit teljesíteni, 

o a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat a jegyzőkönyvben előírt határidőig 

megszüntetni. 

 

Az ellenőrzés kiterjed: 

- munkafegyelemre 

- a munka minőségére 

- a munkaköri kötelezettségben meghatározott feladatokra 

- a szakszolgálati feladatellátáshoz kapcsolódó dokumentumok (forgalmi napló, 

munkanapló, foglalkozással kapcsolatos dokumentumok, szakvélemények, 

szakértői vélemények, INYR vezetése, jelenléti ív, pedagógus munkaidő 

nyilvántartó lap és egyéb intézményi dokumentumok szakember általi pontos 

vezetése, tartalmi és formai szempontok szerinti ellenőrzése) 

 

Az ellenőrzés fajtái: 

- Tervszerű, munkatervben rögzített, előre megbeszélt szempontok szerint. 

- Spontán, alkalomszerűen, a problémák feltárása, megoldása érdekében, vagy napi 

felkészültség mérése érdekében. 

A látogatás mindenkor a jobbítás, a segítés érdekében történik. A tapasztalatokat értékeljük, 

meghatározzuk a fejlesztési lehetőségeket. Az általános tapasztalatokat a dolgozóval közösen 

megbeszéljük. 

 

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

illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az intézményi munkaterv részét képező belső 

ellenőrzési terv határozza meg. Az intézmény belső ellenőrzési tervének elkészítéséért a 

főigazgató, a tagintézményre vonatkozó ellenőrzési terv összeállításáért az igazgató a felelős. 

 

V. 4.2 A szakmai munka belső ellenőrzésének rendje 

 

A szakmai munka belső ellenőrzésének megszervezéséért, hatékony működtetéséért a 

tagintézmény vezetője felelős, a részfeladatokat megoszthatja a helyetteseivel, valamint a 

munkacsoport-vezetőkkel. 

 

A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik: 

- Igazgatók, Igazgatóhelyettesek: 

Folyamatosan ellenőrzi a hozzá beosztott dolgozók szakmai és ügyviteli munkáját, ennek 

során különösen: 

 

- a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét, 

- a pedagógusok adminisztrációs munkáját, 

- a pedagógusok szakmai munkájának módszereit és eredményességét. 

- Munkaközösség-vezetők: 

Folyamatosan támogatják a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok munkájának 

ellenőrzési folyamatát, ennek során különösen: 
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Az általánosítható tapasztalatokat – a feladatok egyidejű meghatározásával – a tanév végi 

szakalkalmazotti értekezleten összegezni és értékelni kell.  

V. Nagykálló Tagintézmény ellátási körzete, az ellátási oktatási-nevelési Intézmények 

jegyzéke:  

V.1. Ellátási Körzet: Nagykálló, Kállósemjén, Biri, Balkány, Bököny, Érpatak, Szakoly, 

Geszteréd települések 

V.2. Ellátási körzetbe tartozó nevelési-oktatási intézmények: 

Nagykállói Általános Iskola  

4320 Nagykálló, Szabadság tér 5-8. 

Nagykállói Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium 

4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 27. 

Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 27. 

Mátészalkai SZC Kállay Rudolf Szakképző Iskola  

4320 Nagykálló, Kossuth út 8. 

Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda  

4320 Nagykálló, Szabadságharcos út 8. 

Kállay Miklós Általános Iskola 

4324 Kállósemjén, Kölcsey utca 2. 

Ficánka Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 

4324 Kállósemjén, Dózsa György utca 22. 

Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

4233 Balkány, Kossuth út 5. 

Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Béketelepi 

Telephely  

4233 Balkány, Béketelep 31. 

Balkányi Barackvirág Óvoda  

4233 Balkány, Szakolyi utca 9. 

Szent Jácint Görögkatolikus Óvoda 

4233 Balkány , Ságvári utca 11. 

Szent Jácint Görögkatolikus Óvoda Cibakpusztai Telephely  

4233 Balkány, Cibakpuszta 10. 

Szent Jácint Görögkatolikus Óvoda Abapusztai Telephely  

4233 Balkány, Abapuszta 40. 

Dankó Pista Egységes Óvoda-Böcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és 

Kollégium 
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4233 Biri, Mező Imre út 21. 

székhely: Biri, Mező Imre út 1-3. 

Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola 

4231 Bököny, József Attila út 2. 

Bökönyi Barota Mihály Óvoda és Konyha 

4231 Bököny, Óvoda köz 2-4. 

Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola 

4232 Geszteréd, Petőfi út 8. 

4232 Geszteréd, Kossuth út 101. 

Hajlika Népi Hagyományőrző Óvoda 

4245 Érpatak, Dózsa György utca 6. 

Szakolyi Arany János Általános Iskola, Szakközép Iskola és Gimnázium 

4234 Szakoly, Mátyás király u. 14. 

Szakolyi Micimackó Óvoda 

4234 Szakoly, Létai u. 18. 
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6/K. sz. melléklet 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Nyírbátori Tagintézményére vonatkozó szabályok 

 

Bevezetés 

 

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

alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyírbátori 

Tagintézménye (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.  

 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 SZMSZ 

nyilvános, megtekinthető a tagintézmény székhelyén. 
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Általános rendelkezések 

Az Intézmény jogállása:  

A Klebelsberg Központ köznevelési intézményként működő, szervezeti/tagintézményi 

egysége. 

 

Tagintézmény: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyírbátori 

Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye:  4300. Nyírbátor, Báthori utca 20 szám 

Intézmény webcíme: https://pedagogiai-szakszolg-nyirbator.webnode.hu/ 

Az intézmény illetékességi területe: 

- Az Nyírbátori Járásban működő  Mátészalkai tankerület működési területéhez 

tartozó, azt magában foglaló, a járásra kiterjesztve, a következő 20 település 

gyermekeit érintő állami, önkormányzati, nem állami (egyházi) fenntartású, 45 

nevelési-oktatási intézményben működik: Bátorliget, Encsencs, Máriapócs, Nyírbátor, 

Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírlugos, 

Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem 

településeken. 

 

A működés rendje 

 

A működés rendjét alapvetően a székhelyintézmény működése határozza meg. 

A Tagintézmény heti 5 napos munkarend szerint működik. Az intézménnyel közalkalmazotti 

jogviszonyban álló munkavállalók heti munkaideje 40 óra. 

A Tagintézmény közalkalmazottainak munkaidő beosztását a tagintézmény-vezetője szabja 

meg, a zavartalan működést és a feladatellátást szem előtt tartva. A tagintézmény-vezető a 

munkaidő beosztást tanév közben is módosíthatja. 

Pedagógus munkakörben 

A pedagógiai szakszolgálatban pedagógus munkakörben dolgozók kötelező óraszáma: 

 tagintézmény vezető:  4 óra/hét 

 tagintézmény vezető-helyettes: 6 óra/hét 

 szakalkalmazottak: 21 óra  

A pedagógiai szakszolgálatban pedagógus munkakörben dolgozók kötött óraszáma: 11 óra/hét 

A pedagógusok munkaidő beosztását meghatározza, az éves munkaterv, az órarend és a 

folyamatos nyitva tartás biztosítását tartalmazó órarend beosztások rendje.  
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Az órák beosztásánál tekintettel kell lenni a gyermekek/tanulók egyéb elfoglaltságára, a 

helyben történő ellátás során az iskolával/óvodával közösen használt foglalkoztató/vizsgáló 

termek beosztására. Mindezekkel együtt az óra beosztás elkészítése során figyelembe kell 

venni a pedagógus egyenletes munkaterhelését. A jogszabályi keretek betartásával az órák 

száma minimum napi 2, maximum napi 6 lehet. 

A pedagógusok teljes munkaideje: a kötelező óraszámokból, heti 21 óra, amely a 

gyermekekkel töltött kontaktóra, és heti 11 óra kötött munkaidőből áll. A 11 órából 5 óra az 

tagintézményben, (Nyírbátor, Báthori utca 20 sz.) töltendő. A fenn maradó idő a nevelő-

oktató munkával vagy gyermekekkel, az alapfeladatnak megfelelő foglalkozással összefüggő 

feladatok ellátásához szükséges munkaidőből áll. A pedagógus a tanóra (vizsgálati/terápiás 

foglalkozás) megkezdése előtt minimum 10 perccel már benn tartózkodik az 

intézményben/feladat ellátási helyen. A pedagógus a szakszolgálati intézményben ellátandó 

feladatok végzéséhez szükséges időtartamon túlmenően nem köteles az intézményben 

tartózkodni. 

A kötelező óraszámot és a kötetlen munkaidőből az intézményben töltött öt órát rögzíteni kell 

tanévenként az aktuális órarendben. A munkaidő elvégzésének igazolását a jelenléti ív 

tartalmazza, amelyben naponta, teljes körűen kitöltött állapotban kell vezetni a dolgozónak 

érkezését és távozását az órarendben rögzített időben az adott intézményből, az utazással 

töltött időt, a dolgozó, és az igazoló aláírását. 

Nem pedagógus munkakörben 

A Tagintézményben, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak, heti 40 órában, a 

munkaköri leírásban meghatározott munkaidő beosztásban tartózkodnak az intézményben. 

A Tagintézmény nyitva tartása: hétfő-csütörtök: 7.30 - 16.00 óra 

                                                         péntek: 7.30 – 13.30 

A szülők igényéhez igazodva, a gyermek/tanuló elfoglaltságát figyelembe véve, vizsgálati és 

terápiás óra ettől eltérő időben is szervezhető a Tagintézmény telephelyén, de legkésőbb 

18.00-ig tarthat.  

A Tagintézmény a folyamatos nyitva tartás érdekében, a szorgalmi időn kívül, órarend 

szerinti munkavégzéssel biztosítja az ellátást. Az ellátást a Tagintézmény a telephelyén 

biztosítja.  

A vezetők közötti feladatmegosztás 

Az intézmény vezetősége (tagintézmény-vezető, helyettes, team vezetők) jogkörét betartva, 

feladatait az Intézmény SzMSz alapján végzi. A szakmai irányítást együtt látják el, ellenőrzési 

és a szakmai feladatok megosztásával végzik felelős intézményvezetői munkájukat. 

Helyettesítés rendje: 

Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő 

valamennyi ügyben az igazgató-helyettes helyettesíti. Az igazgató távollétében a vezetői 

feladatokat általános jelleggel, benntartózkodással látja el a tagintézmény-igazgató helyettes.  

Az azonnali döntést igénylő valamennyi ügyben a igazgató-helyettes dönt. A döntést 

követően a legrövidebb idő alatt az igazgatót tájékoztatja. Halasztható ügyek esetében az 

igazgatóval való egyeztetést követően, az ő szóbeli jóváhagyásával, teljes döntési jogkörrel 



 
 

 

396 

rendelkezik. Az igazgató akadályoztatása esetén az igazgató helyettes aláírási jogkörrel 

rendelkezik, kivéve a személy ügyet érintő ügyek esetében: az új dolgozó felvételének 

kérelme, óraadói és túlmunkaszerződések, beszerzésekkel kapcsolatos igények és 

kötelezettség vállalások elindítása, amelyek az igazgató kizárólagos jogkörébe tartoznak. A 

gazdálkodással és személyüggyel kapcsolatos nem halasztható ügyekben a főigazgató jár el. 

 

Hitelesítési jogkör 

A dokumentumokat az adott tárgyban kiadmányozási joggal rendelkezők hitelesítik. 

Aláírási joga a tagintézmény-vetetőnek van. Saját területén aláírási joga a szakszolgálati 

titkárnak van – aki gazdasági ügyintéző is.  

A szakértői véleményeket aláírásával hitelesíti a vizsgálatban közreműködő minden 

szakalkalmazott, és a tagintézmény-vetető. 

A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak, és a pedagógiai munkát segítőknek, a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásába történő részvételének 

rendje: 

A Tagintézményben dolgozó pszichológus, gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus 

szakemberek a különböző alapfeladatok közötti arányt, azaz a kötelező 21 tanóra megoszlását 

az alapfeladatok között, a jelentkező igények határozzák meg. Az adott tanévre a Munkaköri 

leírásban kerülnek meghatározásra az órakeretek.  

 

A logopédus kollégák a logopédiai ellátáson túl, a szakértői bizottság, gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás, gondozás, fejlesztő nevelés munkájába szükség szerint 

kapcsolódnak be. 

 

A Tagintézményben dolgozó pszichológusok a nevelési tanácsadás alapfeladatain túl, az 

óvoda/iskolapszichológiai ellátás és a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

alapfeladatba is végzik szakmai munkájukat. 

 

A gyógypedagógusok a nevelési tanácsadás alapfeladaton túl a gyógypedagógiai tanácsadás, 

korai fejlesztés, és gondozás, fejlesztő nevelés, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók 

gondozása alapfeladataiba szükség szerint kapcsolódnak be. 

 

A gyógytestnevelők a gyógytestneveléshez kapcsolódó feladatokat (orvosi papírok…) látják 

el. 

 

Feladatok: 

 az iskolaorvos, ill. szakorvos által kiszűrt, mozgásszervi - és belgyógyászati 

betegségben szenvedő gyerekek állapotának aktív testgyakorlatokkal történő javítása, 

 testi képességek fejlesztése (erő, állóképesség, gyorsaság) 

 mozgáskoordináció fejlesztése, 
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 mozgásműveltség fejlesztése, kiszélesítése, 

 sportolási igény felkeltése és kielégítése, hogy felnőttként is életmódja szerves rész 

legyen az aktív testmozgás 

A pedagógus kollégák terápiás munkájukat a tanév rendjéhez igazodva végzik.  

A szorgalmi időn túl a kötelező órájukban, pedagógiai, logopédiai, pszichológiai szűréseket, 

szakmai tájékoztatásokat és konzultációkat, adminisztrációs feladatokat végeznek. 

 

Az alapfeladatok ellátása a Tagintézmény székhelyén, a nevelési-oktatási intézmények által 

biztosított foglalkoztató/vizsgáló termekben, tornatermekben zajlanak. 

A helyben, illetve helyhez közeli ellátás megszervezése a Tagintézmény fő célkitűzésihez 

tartoznak. Ugyanakkor a szakmai munka érdekében néhány alapvetés betartása szükséges: 

- a foglalkoztató termek kialakítása során a rendelet előírásainak betartása, 

- a berendezési és felszerelési tárgyak feleljenek meg az előírásoknak. 

Kapcsolattartás rendje 

Belső kapcsolattartás rendje 

 

A belső kapcsolattartás legfontosabb színtere a teljes testületre kiterjedő, heti 

munkamegbeszélés és munkaértekezlet, ahol a szükséges tájékoztatáson túl, a felmerülő 

problémák közös megoldása és esetmegbeszélések segítik a kollektív munkát.  Ennek idejét és 

formáját a Munkaterv tartalmazza. 

A pedagógusok és egyéb közalkalmazottak, óraadó kollégák, a mindennapi tevékenység során 

a szükséges mértékű közvetlen kapcsolatot tartják. 

A szakmai értekezletek rendje 

A szakalkalmazotti közösség, a tagintézmény pedagógus munkakörében foglalkoztatottak 

közössége, a Tagintézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve.   

Az alábbi szakmai értekezletek segítik a szakmai munkájukat: 

- alakuló értekezlet (minden év augusztus 20-28-a között)  

- tanévnyitó értekezlet (minden év szeptember 01-30 között) 

- tanévzáró értekezlet (minden év június 20-30 között) 

A Tagintézmény folyamatos, zavartalan és magas színvonalú szakmai munkájához a 

szakalkalmazottak felelős munkavégzésük mellett a tervezési és értékelési munkában is 

aktívan részt vesznek. A Munkatervek elkészítésével (határidő szeptember 15.) az 

összehangolt feladatvégzést segítik, a tanév értékelésével, a Beszámolóval (határidő június 

20.) pedig a kitűzött célok teljesülését értékelve a további feladatok meghatározását készítik 

elő. 

Rendkívüli értekezletet kell összehívni, ha a szakalkalmazotti közösség tagjainak több mint 

fele kéri, illetve a tagintézmény vezetője ezt indokoltnak tartja. 

Az értekezletekről emlékeztető, a jogszabályban meghatározott esetekben, jegyzőkönyv 

készül. 
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A szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

 

A magas színvonalú szakmai tevékenység megvalósítása érdekében a szakalkalmazottaknak 

folyamatos, vagy rendszeres kapcsolattartást kell biztosítaniuk a gondozásuk (terápia) alatt 

álló gyermekek szüleivel. Melynek keretei a következők: 

- a gyógytestnevelők a foglalkozások elején és lezárásakor, meghatározott esetekben 

folyamatosan találkoznak a szülőkkel 

- a logopédia és nevelési tanácsadás szakfeladaton folyamatosan, de minimum havi 

rendszerességgel 

- korai fejlesztés, oktatás és gondozás, valamint a fejlesztő nevelés esetén folyamatosan 

- szakértői bizottsági vizsgálat nem kezdhető a szülő jelenléte nélkül, a vizsgálat végén a 

szülő azonnal tájékoztatást kap a vizsgálat eredményéről és a szakértői vélemény várható 

tartalmáról 

- a helyben illetve helyhez közeli ellátás esetében, a feladatellátási helyen tart rendszeres 

kapcsolatot a szülőkkel munkakapcsolatban álló szakalkalmazott 

- a szakalkalmazottak, az általuk ellátott gyermekek szüleivel, gyámjával, gondviselőivel, 

nevelőszülőkkel személyes konzultáció, fogadóóra keretében tartják a kapcsolatot. 

A zökkenőmentes ügyintézés érdekében az ügyviteli dolgozó tart rendszeres kapcsolatot a 

szülőkkel időpont egyeztetés miatt, illetőleg az előjegyzések kezelését is ő végzi. 

A belépés és benntartózkodás szabályozása 

 

A gyermeket kísérő szülők/hozzátartozók kivételével, a Tagintézménnyel jogviszonyban nem 

álló személyek a tagintézmény-vezetőnek vagy a szakszolgálati titkárnak jelenti be, hogy 

milyen ügyben jelentek meg az intézményben. A fenntartói, szakértői és egyéb hivatalos 

látogatás a tagintézmény-vezetővel történt egyeztetés szerint történik. 

A vizsgálatok, foglalkozások látogatását más személyek részére tagintézményi-vezető 

engedélyezheti – a szülők hozzájárulásával. 

Külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

Az intézményi munka megfelelő szintű irányítása érdekében az tagintézmény vezetőnek 

kapcsolatban kell állnia az alábbi intézményekkel, költségvetési szervekkel, szervezetekkel: 

- a Fenntartó és működtető felé az elsődleges kapcsolattartó a Pedagógiai Szakszolgálat 

részéről, 

- az ellátási körzethez tartózó intézmények vezetőivel, az illetékes önkormányzatok 

képviselőivel, polgármesterekkel szükség szerint, 
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- más pedagógiai szakszolgálati feladatellátáshoz kapcsolódó szakmai szervezetekkel, civil 

szervezetekkel a tagintézmény-vezető tart kapcsolatot szükség szerint. 

- pályázatok kapcsán 

- a Pedagógiai Szakszolgálatot megkereső tömegkommunikációt képviselő munkatársaknak a 

tagintézmény-vezető nyilatkozhat. 

- minden más megkeresés esetén a tagintézmény-vezető jogosult hivatalos tájékoztatásra, 

- a gyermek veszélyeztetése (a gyermek vizsgálata során megállapított, szükséges különleges 

gondozás keretében történő ellátás elmulasztása) esetén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatalt köteles értesíteni 

- ha a szakértői vizsgálaton való ismételt felhívás ellenére sem jelenik meg a szülő 

gyermekével, akkor a Nyírbátori Járási Hivatalnál köteles kérni eljárás megindítását. 

A magas színvonalú szakmai tevékenység megvalósítása érdekében a szakalkalmazottnak 

kell kapcsolatot tartani az alábbi esetekben: 

- Kapcsolatot tart minden szakemberrel (gyermekpszichiáter, gyermekorvos, 

gyermekvédelemben dolgozó) olyan egészségügyi, gyermekvédelmi intézménnyel, valamint 

országos illetékességű szakértői bizottsággal, amelyek a gyermek diagnózisának 

megalapozását igénylik, fejlesztését segítik.  

A zökkenőmentes ügyintézés érdekében a szakszolgálati titkár és ügyviteli dolgozó tart 

rendszeres kapcsolatot az alábbi esetekben: 

- fenntartó alkalmazottaival (adminisztratív ügyintézés) 

A belső ellenőrzés rendje 

 

Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését az évente készített 

ellenőrzési tervek tartalmazzák. Az ellenőrzési tervek elkészítéséért a tagintézmény 

vonatkozásában a tagintézmény-vezető és a helyettese együttesen a felelős. Az ellenőrzési 

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

szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról a tagintézmény vonatkozásában tagintézmény-

vezető és a helyettese együttesen dönt. 

Az ellenőrzések előre bejelentett időpontban, és szempontok alapján történnek, azok célja a 

segítségnyújtás, közös elemzés, értékelés. 

 

Belső ellenőrzésére jogosultak: 

- főigazgató, 

- főigazgató-helyettesek, 

- tagintézmény-vezető 

-  tagintézmény-vezető helyettese  

- munkaközösség-vezetők. 
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Az ellenőrzés módszerei: 

- hospitálás, 

- írásos dokumentumok vizsgálata, 

- beszámoltatás szóban vagy írásban 

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 tagintézmény-vezető munkáját a szakalkalmazotti testület a vezetői megbízásának második 

és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján értékeli. Az 

országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés a tagintézmény-vezető munkájának ellenőrzése és 

értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe veszi. 

 

A dolgozók feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és a baleset esetén 

 

Az Intézmény székhelyén a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét 

esetén haladéktalanul meg kell tennie 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. 

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 a tagintézmény vezetőjének, 

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 iskola őrzi meg. A súlyos 

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

legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. 
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A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők 

 

Az Intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a szakértői vizsgálat szokásos menetét akadályozza, illetve a 

szakvizsgálaton részt vevő gyermek 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 tagintézmény vezetőjével, illetve valamely 

intézkedésre jogosult felelős vezetővel. 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 tagintézmény vezető, 

 tagintézmény vezető helyettes. 

 

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 tagintézmény vezetője, intézkedésre 

jogosult felelős vezetője szükségesnek tartja. 

A rendkívüli esemény észlelése után a tagintézmény vezető 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 tagintézmény vezetőjének, 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 szakvizsgálatot más időpontban kell elvégezni. 
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Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

 

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 a 

vizsgálaton részt vevő gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 
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MELLÉKLETEK 

1. sz. melléklet 

 

A tagintézmény ellátási körzetébe tartozó partnerintézmények jegyzéke 

 

TELEPÜLÉS ÓVODA ISKOLA 

1. Bátorliget név:  Óvoda Bátorliget 

cím: 4343 Bátorliget, Rákóczi u. 12. 

név:  Általános Iskola Bátorliget 

cím: 4343 Bátorliget, Szabadság tér 4. 

2. Encsencs név:  Százszorszép Óvoda 

cím: 4374 Encsencs, Bogáti u. 2.  

név:Encsencs-Penészlek-Nyírvasvári  

Ált. Iskola Encsencs 

cím: 4374 Encsencs, Fő u. 68. 

3. Kisléta név: Napköziotthonos Óvoda  

cím: 4325 Kisléta, Kállói út 6/8 

név: Dr. Jósa István Ált. Isk. és Óvoda 

cím: 4325 Kisléta, Kállói út 6/8 

4. Máriapócs név: Napköziotthonos Óvoda 

cím:4326 Máriapócs, Kossuth tér 11. 

név: Magyar - Angol Két Tanítási 

Nyelvű Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

cím: 4326 Máriapócs, Kossuth tér 10 

5. Nyírbátor név: Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde 

Fáy A. úti Tagóvoda 

cím: 4300 Nyírbátor, Fáy út 17 

név: Magyar - Angol Kétt. Ált. Isk. és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

cím:4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 42 

 név: Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde 

Iskola úti Tagóvoda 

cím: 4300 Nyírbátor, Iskola út 3/5 

név: Nyírbátori Református Ált. Isk. 

cím:4300 Nyírbátor, Fáy u. 17 

 név: Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde 

József A .utca 7. szám alatti 

Tagóvoda 

cím: 4300 Nyírbátor, József A. u. 7. 

név: Báthory István Gimnázium és 

Szakközépiskola 

cím: 4300 Nyírbátor, Ifjúság út 3. 

 név: Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde 

József A. út. 17. szám alatti 

Tagóvoda  

cím: 4300, József A. út 17. 

név: Bethlen Gábor Középiskola, 

Szakképző Iskola 

cím:4300Nyírbátor, Füveskert u .9. 

6. Nyírbéltek név: Gyöngyszem Óvoda 

cím: 4372 Széchenyi köz 2. 

név: Szt. László Ált. Iskola 

cím: 4372 Kossuth u. 1-3. 

7. Nyírbogát név: Mesekert Óvoda 

cím: 4361 Nyírbogát, Béke tér 1. 

név: Vántus István Á.M.K. és Óvoda 

cím: 4361 Nyírbogát, Hunyadi út 1. 

8. Nyírcsászári név: Nyírcsászári – Bátorliget - 

Terem községek Közös Óvoda 

cím: 4331 Kossuth u. 29. 

név: Nyírcsászári – Bátorliget - 

Teremi  Ált. Isk.  

cím: 4331 Kossuth u. 15. 

9. Nyírderzs név: Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde 

Nyírderzsi Tagóvoda 

cím: 4332 Kántorjánosi u. 2. 
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10. Nyírgelse név: Nyitnyikék Óvoda 

cím: 4362 Nyírgelse, Iskola út 16 

név: Kölcsey F. Ált. Isk. 

cím: 4362 Nyírgelse, Petőfi tér 4  

11. Nyírgyulaj név: Gesztenye Óvoda 

cím: 4311 Nyírgyulaj, Petőfi út 4  

 

név: Kossuth Lajos Ált. Isk.  

cím: 4311 Nyírgyulaj, Bajcsi-

Zsilinszky út.8/10 

12. Nyírlugos név: Napköziotthonos Óvoda 

cím: 4371 Nyírlugos, Szabadság tér 4 

név: Általános Iskola Nyírlugos 

cím: 4371 Nyírlugos, Debreceni út 2 

13.  Nyírmihálydi név: Eszterlánc Óvoda 

cím: 4363, Debrecen út 2. 

név: Petőfi Sándor Ált. Isk. 

cím: 4363 Nyírmihálydi,Zrínyi u. 11-

13 

14. Nyírpilis név:Nyírpilisi Menő Manó Óvoda 

cím: 4376 Nyírpilis, Károlyi út 30. 

név: Nyírpilisi Általános Iskola 

cím:4376 Nyírpilis, Károlyi út 6. 

15. Nyírvasvári név:Nyírvasvári Óvoda 

cím:4341 Nyírvasvári, Kossuth út 

101 

név:Encsencs-Penészlek-Nyírvasvári 

Ált.Isk. Nyírvasvári Tagintézménye 

cím: 4341 Nyírvasvári, Kossuth út 65. 

16. Ömböly név:Gyöngyszem Óvoda 

cím:4373 Ömböly, Szabadság tér 10 

név: Szt. László Ált. Iskola 

cím: 4373 Ömböly, Szabadság tér 10 

17. Penészlek név: Micimackó Óvoda Penészlek 

cím: 4267 Penészlek, Vasvári Pál út 

51. 

név:Encsencs-Penészlek-Nyírvasvári 

Ált.Isk. 

cím:4267 Penészlek, Vasvári Pál út 53 

19. Piricse név: Mesevár Óvoda 

cím: 4375 Piricse, Arany J. út 4. 

név: Eötvös József Ált.Isk. 

cím: 4375 Piricse, Petőfi út 5. 

20. Pócspetri név: Napköziotthonos Óvoda és 

Konyha 

cím: 4327 Pócspetri, Petőfi út 3. 

név: Királyfalvi Miklós Ált. Isk. 

cím: 4327 Pócspetri, Iskola u. 4 

 

21. Terem név: Napköziotthonos Óvoda 

cím: 

 

név: Nyírcsászári – Bátorliget - Terem 

Ált. Isk.  

cím:4342 Terem, Iskola út 1.  
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2. sz. melléklet 

 

Bélyegző kezelési szabályzat 

 

Az intézmény hivatalos bélyegzői 

Szigorú számadású bélyegzők: 

1. Névbélyegző/Körbélyegző: Kizárólag hivatalos iratokon és kizárólag az aláíró 

használhatja. 

Lenyomata 

 

 Felírat:  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyírbátori Tagintézménye 

4300 Nyírbátor, Báthory út 20.  Középen címer 

 

2. Hosszú/címbélyegző: 

Lenyomata 

Felírat:  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  

Pedagógiai Szakszolgálat  

Nyírbátori Tagintézménye 

Nyírbátor, Báthory út 20.   

4300 

 

3. Érkeztető/iktató bélyegzők: Használatára kizárólag a posta bontást, érkeztetést és 

iktatást – a munkaköri leírásban rögzítettek szerint- végző munkatársak jogosultak. 

 

Lenyomata 

 

  

Felírat: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyírbátori Tagintézmény-száma 

 

Érkeztetés sorszáma:  

 

Érkeztetés kelte: 
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Keltező bélyegző 

 

 

Ügyintéző:  

Iktatószám:  

Melléklet/db:  

 

4. Teljesítmény igazolás bélyegző: Kizárólag hivatalos iratokon és kizárólag az aláíró 

használhatja. 

Lenyomata 

Felírat:  

Dátum:…………………………………. 

A számla teljesítését igazolom. 

……………………………………………. 

                             aláírás 

 

A szabályzat hatálya:  

A jelen szabályzat hatálya kiterjed a Szabolcs-Szatmár-Bereg (a továbbiakban: Sz.Sz.B.) 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyírbátori Tagintézmény minden dolgozójára. 

A bélyegzők használata: 

Valamennyi cégszerű aláírásnál az intézményi, körbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel 

ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról 

való lemondást jelent.  

 

Az intézményben cégbélyegző használatára a következők jogosultak:  

1. Az intézmény hivatalos bélyegzőjének használatára a tagintézmény vezető, 

(távollétében a tagintézmény vezető helyettes) által –a használat céljának 

megjelölésével- felhatalmazott személy jogosult. 

2. A bélyegző használója, a használatért felelősséggel tartozik. Köteles gondoskodni 

arról, hogy illetéktelen személy a bélyegzőhöz ne férhessen hozzá. 

3. A Sz.Sz.B. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyírbátori Tagintézmény működésével 

összefüggésben keletkező iratokon a hivatalos körbélyegző csak aláírással együtt 

használható. 

4. A bélyegzők felhatalmazástól eltérő használata, elvesztése kártérítési illetve fegyelmi 

felelősségre vonással járhat. 

5. A Sz.Sz.B. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyírbátori Tagintézmény dolgozói 

nyilvántartásba nem vett bélyegzőt nem használhatnak. 

Bélyegzők selejtezése, cseréje és pótlása: 
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A tagintézmény vezető gondoskodik – a bélyegzőt használók jelzése alapján – a sérült és 

elavult bélyegzők irattárban való elzárásáról, valamint az új bélyegzők beszerzéséről. A 

bélyegző biztonságos őrzéséért és a hivatali munkával kapcsolatos rendeltetésszerű és 

jogszerű bélyegzőhasználatért.  A bélyegző eltűnése esetén a bélyegző felkutatására és az 

ügyben lefolytatott eljárásra, valamint szükség esetén a bélyegző érvénytelenítésére az 

igazgató intézkedik.  
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3. sz. melléklet 

 

Kulcsnyilvántartási szabályzat 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg (a továbbiakban: Sz.Sz.B.) Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Nyírbátori Tagintézményben használatos kulcsokkal való visszaélések kizárása érdekében az 

alábbi rendelkezések lépnek életbe. A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény kapujára, 

bejáratára és az intézmény helyiségeiben használatos kulcsok kezelésére, használatára és 

nyilvántartására. 

A tagintézmény vezetője és helyettese az épületben minden helyiséghez rendelkezik kulccsal.  

A Tagintézmény nyitásához, zárásához tartozó kulcsok tartósan az igazgatónál, a 

szakszolgálati titkárnál, ügyviteli dolgozónál, továbbá a működtető intézmény által 

foglalkoztatott technikai dolgozónál (takarítónő) vannak. Ők rendelkeznek állandó PIN 

kóddal az épület riasztó rendszerének működtetéséhez. 

A Tagintézményt az azt használó dolgozó nyitja és zárja. 

A kulcsok megrendelése, nyilvántartása  

1. A kulcsok megrendeléséről a szakszolgálati titkár gondoskodik.  

2. Az intézmény az általa használt kulcsokról nyilvántartást vezet.  

3. A használatra kiadott kulcsok meglétét évente ellenőrizni kell.  

4. A pótkulcsok biztosítását másolással oldja meg az intézmény. A kulcsok beszerzése az 

tagintézmény vezető jóváhagyásával történhet.   

A kulcsok kezelése 

A kulcsnyilvántartás vezetésével a tagintézmény vezető a szakszolgálati titkárt bízza meg.  A 

kulcsnyilvántartást pontosan, naprakészen kell vezetni.  A kulcsnyilvántartást sorszámozott 

oldalú füzetben kell vezetni.  

A kulcsnyilvántartás kötelező tartalmi elemei:   

 a kulcs példányszáma,   

 melyik helyiség zárához tartozó kulcs,    

 az átvevő neve, munkaköre,   

 az átvétel időpontja,   

 a visszaadás időpontja,   

  a visszaadó aláírása,   

 az átvevő aláírása.  

 

A kulcsot használó anyagi-fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik a rábízott kulcs(ok) 

használatáért. Ha a munkatárs elveszti a nála levő kulcsot, köteles azt azonnal írásban jelezni. 

A tagintézmény vezetője köteles az elvesztés körülményeit tisztázni, a munkavállaló 

felelősségét megvizsgálnia. Az újabb kulcs(ok) lemásolási költségei az elvesztőt terhelik.  

Amennyiben a munkavállaló jogviszonya megszűnik, úgy a nála levő kulcso(ka)t köteles 

azonnal leadni a kulcsnyilvántartás kezelőjének.  
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Ha a munkavállaló nem megfelelően használja a rábízott kulcso(ka)t, tagintézmény vezetője 

korlátozhatja azok használatát.  

A kulcsok használatára vonatkozó rendelkezések:  

1. A kiadott kulcsokat csak munkaidőben lehet használni. Úgy kell tárolni, hogy 

illetéktelen személyek ne használhassák.  

2. Az intézményt utoljára elhagyó munkatárs köteles a biztonságos zárásról gondoskodni. 
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6/L. sz. melléklet 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

NYÍREGYHÁZI Tagintézményére, RAKAMAZ, ÚJFEHÉRTÓ 

TELEPHELYEKRE vonatkozó szabályok 

 

 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

Nyíregyháza 

2020. 

                                                                        

                                                                    Készítette:  Kovács Éva Gyöngyi 

                                                                                           tagintézmény vezető 
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A tagintézményi Szervezeti és Működési Szabályzat célja 
 

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (1): A köznevelési intézmény 

működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési 

szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szervezeti és működési 

szabályzata határozza meg a pedagógiai szakszolgálati intézmény szervezeti felépítését, 

továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal 

más hatáskörbe. A Nyíregyházi Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzata a központi 

szabályzathoz igazodva, a helyi (Nyíregyháza és telephelyeinek: Rakamaz, Újfehértó) az 

intézményben kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok 

összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolatrendszerét rögzíti. 

Az SZMSZ célja az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a diagnosztikai és terápiás 

tevékenység zavartalan biztosításának garantálása a köznevelési törvényben és a végrehajtási 

rendeletekben foglaltak érvényre juttatása. 

Az SZMSZ kiterjed az intézmény alkalmazottaira, az intézmény által ellátott gyermekekre és 

tanulókra, valamint az intézménnyel kapcsolatban álló személyekre.  

Az SZMSZ visszavonásig érvényes. 

Az intézmény tevékenysége 

Tagintézmény (Nyíregyháza, Krúdy köz 4-10.) 

 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, fejlesztő nevelés 

 Logopédiai ellátás  

 Nevelési tanácsadás 

 Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai koordináció 

 Gyógytestnevelés 

 Szakértő bizottsági tevékenység 

 Konduktív pedagógiai ellátás 

 Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása  

Telephelyeink (Rakamaz, Ady Endre út 63. és Újfehértó, Debreceni út 10.) 

 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, fejlesztő nevelés 

 Logopédiai ellátás  

 Nevelési tanácsadás 

 Gyógytestnevelés 

 Szakértő bizottsági tevékenység 

 Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása  

 

Intézmény webcíme: https://nypsz.webnode.hu/ 
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A működés rendje 

A tagintézmény működési rendje folyamatos.  

Nyitvatartás:  

a) Tagintézményben:  hétfőtől csütörtökig 7:30-tól 18:00-ig,  

pénteken 7:30-tól 14:00-ig. 

b) Rakamaz Telephelyen:  hétfőtől csütörtökig 8:00-tól 16:30-ig,  

pénteken 8:00-tól 14.00-ig. 

c) Újfehértó Telephelyen:  hétfőn és csütörtökön  7:30-tól 16:00-ig. 

kedden és szerdán  7:30-tól 17:00-ig 

pénteken: 8:00-12.00 

d) A tanítási szünetek ideje alatt az intézmény a folyamatos nyitva tartást biztosítja.  

Tagintézményben: hétfőtől csütörtökig 08:00-tól 16:30-ig, pénteken 08:00-tól 14:00-ig. 

Telephelyeken: az iskolák nyitva tartási rendjéhez igazodva. 

Az intézmény nyitvatartási idején belül az igazgatónak vagy helyettesének, vagy a vezetőség 

által kijelölt személynek az intézményben kell tartózkodnia. A vezető benntartózkodásán 

kívüli időben, illetve a telephelyek tekintetében a helyettesítés rendje szerint történik a vezetői 

feladatok ellátása, melyről a vezető tájékoztatást ad.  

A szakszolgálat nyitva tartását úgy határozza meg, hogy a szolgáltatások a hét minden 

munkanapján elérhetők legyenek a szülők és a gyermekek számára. A hivatalos ügyek 

intézése (előjegyzések felvétele, kérelmek befogadása, szakvélemények, szakértői 

vélemények átadása) a nyitvatartási időben történik. 

A gyermekekkel való terápiás foglalkozások 8.00 és 18.00 között zajlanak. A 

szakalkalmazottak az órarendi beosztásuknak megfelelően tartózkodnak az épületben, 

melynek változtatása csak tagintézmény-vezetői engedéllyel lehetséges. 

A vizsgálatok, terápiás- és fejlesztő foglalkozások tartása a tagintézmény központi 

épületében, illetve a nevelési-oktatási intézményekben, helyben történik.  

A külső helyszínen végzett feladatellátásra az órarend szerinti beosztás és jelenléti idő 

vonatkozik. Ennek változásáról és okáról az intézményvezetőt értesíteni szükséges, a 

változásokat engedélyeztetni kell. 

A szolgáltatások igénybevételének módja 

Az intézménybe (a szakértői vizsgálat kivételével) az óvoda, iskola, védőnő, gyermekorvos 

javaslatára, szülő hozzájárulásával kerül a gyermek. Jelentkezhet a szülő, serdülő önként, 

személyesen vagy telefonon. A szakértői vizsgálatra való jelentkezés jogszabályi hátterét a 

15/2013. ( II. 26. ) EMMI rendelet 5. fejezete tartalmazza. 
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A szolgáltatásainkat térítésmentesen vehetik igénybe. 

Az intézményben előjegyzés alapján történik a munka beosztása. A tanév kezdetén történt 

szűrő-, és az indokolt esetekben komplex vizsgálatok alapján kerül sor a logopédiai, a 

gyógytestnevelési, a fejlesztőpedagógiai, a konduktív pedagógiai és pszichoterápiás 

(szorongó, önismereti, tanulástechnikai) csoportok, illetve egyéni terápiás foglalkozások 

beosztására. A tanév során folyamatos változtatásokra kerülhet sor a szakmai szempontok és a 

felmerülő igények alapján.  

A nevelési tanácsadásra jelentkezők behívása többnyire érkezési sorrendben történik, a 

krízishelyzetek kivételt képeznek. Az első vizsgálat vagy foglalkozás időpontjáról telefonon, 

személyesen, vagy postai úton értesítjük az érintettet, melyről nyilvántartást vezetünk. A 

szakértői vizsgálatra való behívás a jogszabályban foglalt módon és időpontban történik a 

bizottság adminisztrációs, valamint szakmai koordinátora által irányítva. A szakértői bizottság 

működésének rendjét a tagintézmény-vezető által jóváhagyott eljárásrend rögzíti. 

Az előzetesen egyeztetett időpontban érkező szülőket, gyermekeket az adminisztrátor 

feljegyzi, és értesíti a fogadó szakembert a kliens érkezéséről, aki a fejlesztő szobába kíséri a 

gyermeket.  

A nevelési-oktatási intézményekben, helyben történő ellátás esetén a terápiás csoportok 

működési rendjének kialakítása a szakember feladata, mely során lehetőség szerint 

figyelembe veszi a nevelési-oktatási intézmény működési rendjét is. 

A gyermek/ tanuló beosztását a szülővel való egyeztetés után lehetőség szerint az egyéni 

időbeosztások, kérések figyelembevételével kell megtenni. 

Munkarend 

 A pedagógusok jogait és kötelességeit a 2011. évi CXC törvény a nemzeti 

köznevelésről 62.§ rögzíti. 

 A szakemberek munkarendjét, a helyi ellátást végző szakemberek esetén az érintett 

intézmény (óvoda, iskola) munkarendjéhez igazodva, a szakember állítja össze, a 

tagintézmény-vezető hagyja jóvá. 

 A helyi feladatellátás csak a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 9. mellékletében 

szereplő felszerelésjegyzék alapján felszerelt helységben történik. 

 A munkarend rugalmasan változtatható a fogadó intézmény kérésére, a 

gyermeklétszám változása, illetve más, a munkarendet befolyásoló tényező miatt. 

 A munkarend változtatását a tagintézmény vezetője engedélyezi. 

 Az alkalmi munkarend változtatást legkésőbb a változtatás napján jelenti a pedagógus 

a vezetőnek vagy helyettesének. 
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 A pedagógus köteles a foglalkozások megkezdése előtt legalább 15 perccel az 

intézménybe megérkezni. 

 A foglalkozások időtartama egyénileg és szakmai szempontok alapján meghatározott, 

logopédusok esetén maximum 45 perc. A foglalkozások időtartamának meghatározása 

a szakember feladata. A vizsgálati órák összevonhatók. A foglalkozások között 

legalább 5 perces szüneteket kell tartani. 

 A pedagógus a rendkívüli távolmaradásának tényét és okát legkésőbb a tárgynap 8.00-

ig köteles jelezni a tagintézmény vezetőnek, helyettesének, vagy a titkárságnak. Az 

érintett gyermekek/tanulók szüleit, illetve intézményét megállapodás szerin a 

titkárság, vagy a pedagógus értesíti a hiányzásról. 

Munkaidő 

                         

 Az intézmény heti 5 napos munkarend szerint működik. Az intézménnyel 

közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók heti munkaideje 40 óra. 

 A közalkalmazottak munkaidő beosztásának elveit a főigazgató szabja meg, a 

tagintézmény vezető felelős a megvalósításért, a zavartalan működést és a folyamatos 

feladatellátást szem előtt tartva. Az főigazgató a munkaidő beosztást tanév közben is 

módosíthatja. A munkaidő beosztásáról készült dokumentációkat az aktuális tanévre 

vonatkozóan a tanév elején a tagintézmény vezetője megküldi a Főigazgatóság felé. 

Az aktuális változásokról, naprakészen informál. 

 

 A munkaidő nyilvántartása: jelenléti íven, valamint a Pedagógus Munkaidő 

Nyilvántartó lapon történik. A jelenléti íven egyértelműen meghatározható a nevelés-

oktatással lekötött munkaidő, továbbá a kötött munkaidő terhére intézményen belül 

elvégzett feladat, mely hetenként 3 óra. A 3 óra a megyei intézmény minden dolgozója 

számára elsősorban a hétfő délutáni időszakra tervezendő. 

A Megyei SZMSZ-hez igazodva a hétfő 12.00-15.00 közötti idősávot az órarendekben 

a kötött munkaidő terhére a Megyei munkaközösségi rendezvényeken való részvételre 

kérjük szabadon hagyni. A Tagintézményvezető saját hatáskörében rendelkezik a 

megyei programokat nem érintő, kötött munkaidőben ellátandó feladatokról a 

következőképpen: 

- megyei munkaközösségi értekezleteken, programokon való részvétel a 

munkatervek szerint, 

- tagintézményi munkacsoportok programjain való részvétel a munkaterveknek 

megfelelően,  

- minden hónap utolsó hétfőjén belső informatikai továbbképzés a tagintézményben 

az azzal megbízott személy vezetésével, 

- a munkatervek által le nem kötött időben minden hétfőn a 12.00-15.00 óra közötti 

idősávban az intézményi sajátosságokhoz igazodóan elvárt az 1 óra kötelező 

benntartózkodás szakmai és adminisztrációs feladatok ellátása érdekében, melynek 
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munkarendjét a tagintézményvezető a munkacsoport-vezetőkkel egyeztetve 

határoz meg, figyelembe véve a feladatellátás zavartalanságát (belső 

szobabeosztás, gyógytestnevelési feladatellátás esetében a tornatermek beosztása). 

  

A jelenléti íven egyértelműen rögzítendő a nevelés-oktatással lekötött munkaidő, 

valamint a kötött munkaidő, melynek fennmaradó része a tagintézményben, a 

telephelyen illetve a feladatellátási helyeken töltendő 326/2013 (VII.30.) EMMI 

rendeletnek megfelelően az igényekhez igazodó rugalmas munkaszervezéssel. A 

nevelés-oktatással lekötött munkaidőt, továbbá a kötött munkaidőt mindenkinek fel 

kell tüntetni az órarendekben, melyet a tagintézmény vezető hagy jóvá.  

 A jelenléti ívet valamint a munkaidő nyilvántartó lapot minden hónap ötödik napjáig 

az igazgatónak át kell adni, aki a munkavégzés időtartamát aláírásával igazolja. Az 

igazgatónak joga van a nyilvántartó lapok alapján a dolgozót az elvégzett feladatok 

igazolására felszólítani, az ehhez szükséges dokumentumokat a pedagógus köteles 

bemutatni, munkavégzését igazolni.  

 Pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek 

neveléssel-oktatással le nem kötött részében 326/2013 (VII.30.) EMMI rendelet alapján 

 1. foglalkozások, vizsgálatok, szűrések, egyéb közvetlen foglalkozások előkészítése, 

 2. a gyermekek, tanulók fejlődésének, vizsgálati eredményeinek értékelése, 

 3. szakértői, továbbá a pedagógiai szakszolgálati tevékenység során keletkező 

vizsgálati és egyéb vélemények készítése, 

 4. fejlesztési tervek készítése, 

 5. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

 6. eseti helyettesítés, 

 7. a pedagógiai, szakszolgálati tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

 8. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

 9. külső és belső kapcsolattartás, 

 10. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

 11. a szakalkalmazotti értekezlet, a szakmai munkaközösség munkájában történő 

részvétel, 

 12. heti két órát meghaladó időtartamban munkaközösség-vezetés, 

 13.  az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való 

közreműködés, 

 14. feladatvégzési helyek közötti utazás, 

 15. a gyermek, a tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, pedagógiai szakszolgálati 

intézményen kívüli tevékenység végzése, 

 16. a pedagógiai szakszolgálati intézmény folyamatos nyitvatartásának 

biztosításában való közreműködés, 

 17. gyakornok esetében a minősítő vizsgára való felkészülés, 

 18. pedagógus-továbbképzésben való részvétel rendelhető el. 
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Az intézményben tartózkodás rendje 

A Szakszolgálat munkatársai és ügyfelei az intézmény épületében nyitvatartási időben 

tartózkodhatnak. Nyitvatartási időn túl az intézményben csak az igazgató engedélyével és 

tudtával tartózkodhatnak. A szülők a mosdón és a várón kívül csak kísérővel közlekedhetnek, 

az iskola, óvoda és a szakszolgálat helyiségeit nem használhatják. Kivételt képeznek ez alól 

az ügyfélfogadásra kijelölt helységek az ügyfélfogadási időben.  Az intézményen belül elvárt 

a kulturált magatartás.  

A szülőknek a szülői váróban kell várakozniuk, míg gyermekük a foglalkozáson részt vesz. A 

várakozás ideje alatt a szülő köteles gondoskodni arról, hogy viselkedésével gyermeke a 

foglalkozásokat ne zavarja. A szülő felügyelet nélkül nem hagyhatja gyermekét a 

váróteremben. Csak a foglalkozás/ vizsgálat idejére biztosítunk felügyeletet. 

A foglalkozás végén a gyermeket kizárólag a szülőnek vagy felhatalmazottjának adhatjuk át. 

A nagyobb iskolás gyermekek csak a szülő beleegyezésével járhatnak egyedül közlekedve, 

önállóan a foglalkozásokra. 

A szakmai munkacsoportok működése 

Intézményünkben működő szakmai csoportok: 

1. Fejlesztő- és gyógypedagógiai munkacsoport 

2. Gyógytestnevelői munkacsoport 

3. Logopédiai munkacsoport 

4. Pszichológiai munkacsoport 

5. Szakértői bizottsági munkacsoport 

6. Adminisztrációs munkacsoport 

7. Korai fejlesztős munkacsoport 

Az iskola-óvodapszichológusi koordinátori munkakörben és tehetségkoordinátori 

munkakörben egy-egy kolléga dolgozik, így ezek a feladatellátási területek nem képeznek 

önálló munkacsoportot, tagjaik egyéb szakmai munkacsoportokba tagozódnak. 

A szakmai munkacsoportok működése folyamatos, szakmai tanácskozásaikat minden 

hónapban a munkaterv szerint tartják. A munkacsoport vezetők koordinálják az egyes 

munkacsoportokon belüli és egymás közötti szakmai feladatokat, közvetítenek a tagintézmény 

vezetése és a munkacsoporttagok között. Biztosítják a munkacsoportok és vezetőség közötti 

folyamatos információáramlást. 

A munkacsoport vezetők és a tagintézmény vezetése (igazgató és igazgató-helyettesei) 

minden héten, meghatározott időben (munkatervben rögzítve) egyenként egyeztetnek 

egymással a heti aktuális teendőkkel kapcsolatosan, valamint elemzik az eltelt időszak 

megvalósulási tevékenységeit, kijelölik az újabb irányokat, szükség esetén módosítanak az 

előzetes terveken. Visszajelzést adnak a munkacsoporttagok intézményvezetést érintő 

kéréseiről, feladatellátási sikereikről, nehézségeikről. 
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Minden hónap munkatervben rögzített napján az összes munkacsoportvezető és 

intézményvezetés közös szakmai egyeztetést tart az aktuális intézményi szakmai-közösségi 

szervezési feladataival kapcsolatban. Támogatva a munkacsoportok közötti team-munkát és 

közösségi rendezvényeket. 

Belső és külső kapcsolattartás az intézményi struktúra alapján 

Az intézmény fenntartója a Nyíregyházi Tankerületi Központ. A fenntartóval való 

kapcsolattartás a Főigazgatón keresztül valósul meg. A kapcsolat folyamatos, közvetlen, 

szervezeti jellegű. Tartalmát tekintve a partner részéről irányító, ellenőrző, valamint 

kölcsönösen tájékoztató jellegű. A kapcsolattartás hivatalos levelezés és személyes 

megbeszélés, értekezlet formájában történik. Az intézményt az ellátási körzetbe tartozó 

önkormányzatok, valamint a nevelési-oktatási intézmények vezetői felé a főigazgató, 

főigazgató-helyettesek, valamint a tagintézmény-vezetők vagy a helyettesek képviselik. 

 A Pedagógiai Szakszolgálat szakmai irányítója: a főigazgató.  

Intézményen belüli kapcsolatának színterei az igazgatói értekezletek, alkalmazotti, 

szakalkalmazotti értekezletek. 

A tagintézmény belső kapcsolattartási rendje, szakmai értekezletek rendje 

A tagintézményben működő szakterületenként szerveződő szakmacsoportok a szakemberek 

kapcsolattartásának rendszerességét segíti. A szakmacsoportok tagjai a telephelyek 

szakalkalmazottai is, a munka koordinálását szakmacsoport-vezetők végzik. A 

szakmacsoportok vezetői folyamatos kapcsolatban állnak a megyei munkaközösségek 

vezetőivel. A szakemberek a szakszolgálati team-munka érdekében szükség esetén szakmai 

egyeztetést tesznek lehetővé, külön szabályozás nélkül.  

A szakmai irányítást és döntést igénylő helyzetekben a tagintézmény-vezető vagy helyettesei 

elérhetősége hivatali időben minden esetben biztosított. Személyes, munkaügyi kérdésekben 

való tárgyalás a vezetőséggel időpontegyeztetést igényel. Fogadóórát a hét 4 napján 

biztosítunk az alkalmazottak számára, ami a tanévre vonatkozóan éves szinten rögzített. 

Az ügyviteli és gazdasági ügyintéző dolgozók elérhetősége az előre közölt és kifüggesztett 

időpontban valósul meg. 
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Szakmai értekezletek rendje: 

- szakalkalmazotti értekezlet évente legalább háromszor, 

- megyei munkaközösségi értekezlet negyedévente vagy szükség szerint, 

- szakmacsoport értekezlete munkaterv szerint havonta. 

A szakmai értekezleteken való részvétel nem kötelező, a távollét jelzése és igazolása azonban 

szükséges. A távolmaradás nem mentesít az értekezleten elhangzott információk megismerése 

alól, melyről a dolgozó maga gondoskodik. 

A tagintézmény-vezető kapcsolattartása 

A tagintézmény és telephelyei színvonalas és eredményes működése érdekében szerteágazó 

kapcsolatrendszert tart fenn az intézményen kívüli személyekkel és más intézményekkel. 

A széleskörű külső és belső kapcsolatrendszerrel való együttműködésünk az alábbiakban 

taglalt. 

A tagintézmény vezetőnek kapcsolatban kell állnia az alábbi intézményekkel, költségvetési 

szervekkel, szervezetekkel, munkatársakkal: 

 fenntartóval / működtetővel, 

 az ellátási területhez tartozó óvodák, általános és középiskolák igazgatóival,  

 az ellátási körzethez tartózó illetékes önkormányzatok képviselőivel, 

polgármesterekkel, 

 az ellátási területhez tartozó Gyermekjóléti Szolgálattal, 

 a pedagógiai szakszolgálati feladatellátáshoz kapcsolódó szakmai és civil 

szervezetekkel, 

 a Pedagógiai Szakszolgálatot megkereső tömegkommunikációs képviselőkkel, 

más tagintézmények vezetőivel, főigazgatóval, 

 a tagintézményi tanács tagjaival, 

 szakértői bizottság szakmai koordinátorával, 

 a szakmai munkacsoportok vezetőivel, 

  a tagintézmény alkalmazottaival, szakalkalmazottaival. 

A szakalkalmazottak kapcsolattartása 

A szakalkalmazottaknak kell kapcsolatot tartani az alábbi esetekben: 

 Az ellátási körzet oktatási-nevelési intézményeinek pedagógusaival, szülőkkel a 

feladat-ellátás helyén, személyes konzultáció, fogadóóra keretében. 

 A gyermekek ellátása során a gyámügy, a gyermekjóléti szolgálatok munkatársaival, a 

további vizsgálatot végző szakemberekkel  

 Az illetékes Gyermekpszichiátria szakembereivel és gyermekorvosokkal szükség 

szerint. 

 A gyógytestnevelők az iskolaorvosokkal, védőnőkkel. 
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 Egészségügyi, gyermekvédelmi intézménnyel, valamint országos illetékességű 

szakértői bizottsággal. 

 Szakalkalmazotti értekezletek alkalmával, közvetlen munkatársaival. 

 A szakmacsoport vezetőjével, 

 Munkaközösségi értekezletek alkalmával más tagintézmények alkalmazottaival.  

Az ügyviteli alkalmazott, pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazott 

kapcsolattartása 

Az ügyviteli alkalmazott, pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazott tart rendszeres 

kapcsolatot az alábbi esetekben: 

 oktatási-nevelési intézmények iskolatitkáraival, ügyintézőjével, 

 szülőkkel, pedagógusokkal időpont egyeztetés miatt, 

 tanulókkal, gyermekekkel (pl.: gyermekek kísérése), 

 fenntartó alkalmazottaival (adminisztratív ügyintézés), 

 a tagintézmény minden dolgozójával. 

Kapcsolattartás a szülőkkel 

A szülőkkel való kapcsolattartás az alábbi feladatmegosztás szerint történik: 

 ügyviteli alkalmazott: értesítés, üzenetek átadása, átvétele. 

 szakemberek: vizsgálati eredmények közlése, szakértői vélemény, 

szakvélemény átadása, a terápiás feladat kijelölése, a fejlesztés folyamatáról 

való tájékoztatás, tanácsadás. A team-munka esetén az abban résztvevő minden 

szakember jogosult és köteles a szülővel való kommunikációban információt 

átadni. 

 tagintézmény-vezető, helyettese, szakértői bizottság szakmai koordinátora: 

leginkább a panaszos esetekben képviseli az intézmény álláspontját. 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás formái: 

 személyes konzultáció 

 telefonos felvilágosítás, 

 írásbeli tájékoztatás, 

 szórólapok sokszorosítása, kifüggesztése, 

 a helyi ellátás esetén fogadóóra, szülői értekezlet, a gyermek üzenő 

füzetében történő tájékoztatás. 
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 A szülők jogai: 

 A szakszolgálat szakfeladatait minden esetben a szülő tudtával és (a 

szűrővizsgálatok kivételével) beleegyezésével végzi. 

 A szülőket a szűrővizsgálatok helyéről és időpontjáról előre tájékoztatni kell. 

 A komplex vizsgálatok szükségességéről és terápiát igénylő problémáról a szülőnek 

tájékoztatást kell adni. 

 A terápiák a jogszabályban foglalt kivételektől (15/2013. ( II. 26. ) EMMI rendelet 

25.§ (3)(4)) eltekintve önkéntesek. 

 A szakszolgálat terápiáinak megkezdése a 15/2013. ( II. 26. ) EMMI rendelet 25.§ 

(3)(4) bekezdésében foglaltaktól eltekintve, csak a szülő beleegyezése esetén 

lehetséges, melyet írásos formában jelez. A felajánlott lehetőség többszöri (legalább 

két alkalom) visszautasítása esetén annak ismétlésére csak megüresedés esetén 

kerülhet sor. A terápia elutasítását a szülő írásban jelzi. 

 

A szülők kötelessége: 

  a terápiák eredményességének támogatása, együttműködés a terápiát vezető 

szakemberrel (gyakorlás, gyakorló füzet rendelkezésre állása, stb.), 

 a gyermek megjelenésének megfelelő egészségi állapotban történő biztosítása 

(Beteg, lázas állapotban a gyermekek terápián való megjelenése a terápia 

hatékonyságát és a csoportban résztvevő gyermekek és pedagógus egészségét is 

károsan befolyásolja), 

 ambuláns ellátás esetén pontos érkezés a megbeszélt időpontra, 

 ambuláns ellátás (terápia és vizsgálat estén) a mulasztások időben történő jelzése a 

Szakszolgálat titkárságán telefonon vagy e-mailben, 

 az ellátó szakemberrel egyeztetett terápiás szerződésnek megfelelő számú 

igazolatlan mulasztás után a terápiát felfüggesztjük, a terápia eredményessége és a 

magas létszámú várólistán várakozók érdekében. A rendszeresen igazolatlanul 

mulasztó gyermek az ellátottak névsorából újra előjegyzésbe kerül, 

 ambuláns ellátás során a váró helyiség rendeltetésszerű használata, és a megfelelő 

mintaadás a gyermekének, 

 fogadó órákon, szülői értekezleteken való megjelenés az óvodai, iskolai ellátás 

során, 

 a szakemberrel kölcsönös partnerség és együttműködés alapján elvárható 

magatartásforma, a szakemberek emberi méltóságának és személyiségi jogainak 

tiszteletben tartása. 
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A vezetők közötti feladatmegosztás 

Tagintézmény vezető feladata: 

 közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül 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, 

o a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

 kapcsolatot tart a főigazgatósággal és a székhellyel, 

 adatszolgáltatást végez a főigazgatóság felé, 

 ellenőrzési feladatokat lát el, 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat, 

 a munkarend beosztásának jóváhagyása, szükség szerinti módosítása, 

 a szakmacsoportok működésének segítése, velük való együttműködés. 

 

Tagintézményvezető-helyettes feladata: 

 általános jelleggel helyettesíti az igazgatót, minden, nem a vezetői kizárólagos jogkört 

érintő esetben felelős döntést hoz, és képviseli az intézményt 

 a nem kizárólagos igazgatói jogkört érintő esetekben aláírási jogosultsággal bír 

 ellátja az igazgató által ráruházott egyéb feladatokat, 

 a szakmai irányítás alapján technikai kivitelezés megvalósítása, 

 a szakmacsoportok szakmai álláspontjának továbbítása a tagintézmény-vezető felé,  

 teljesítmény nyilvántartás vezetésének ellenőrzése, 

 közreműködés a szakmai ellenőrzésben, 

 

 A vezetők helyettesítésének rendje: 

Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő 

valamennyi ügyben az igazgató-helyettes helyettesíti. Az igazgató távollétében a vezetői 

feladatokat általános jelleggel, benntartózkodással látja el a tagintézmény-igazgató helyettes.  

Az azonnali döntést igénylő valamennyi ügyben a igazgató-helyettes dönt. A döntést 

követően a legrövidebb idő alatt az igazgatót tájékoztatja. Halasztható ügyek esetében az 

igazgatóval való egyeztetést követően, az ő szóbeli jóváhagyásával, teljes döntési jogkörrel 

rendelkezik. Az igazgató akadályoztatása esetén az igazgató helyettes aláírási jogkörrel 

rendelkezik, kivéve a személy ügyet érintő ügyek esetében: az új dolgozó felvételének 

kérelme, óraadói és túlmunkaszerződések, beszerzésekkel kapcsolatos igények és 
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kötelezettség vállalások elindítása, amelyek az igazgató kizárólagos jogkörébe tartoznak. A 

gazdálkodással és személyüggyel kapcsolatos nem halasztható ügyekben a főigazgató jár el.  

A belső ellenőrzésre jogosultak feladatai 

Tagintézmény vezető feladata:  

 ellenőrzési feladatai az intézmény egészére, és az ellátási helyeken végzett terápiás és 

diagnosztikus munkára terjednek ki. 

 ellenőrzi az intézmény összes dolgozójának szakmai és adminisztratív jellegű 

munkáját. 

 ellenőrzi a munka és tűzvédelmi szabályok betartását. 

 elkészíti az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát. 

 

Tagintézményvezető-helyettes feladata: 

 folyamatosan ellenőrzi a hozzá beosztott dolgozók szakmai és ügyviteli munkáját, 

ennek során különösen a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét, 

adminisztrációs munkáját. 

Munkaközösség (szakmacsoport) vezetők: 

 szakmai ellenőrzésben való együttműködés a tagintézmény-vezetővel. 

Intézményi adminisztrátor: 

 ellenőrzi a vagyonvédelemmel kapcsolatos előírások betartását, 

 a leltározás és selejtezés szabályszerű végrehajtását. 

A szakmai, pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

A belső ellenőrzés célja 

A minőségi munkavégzés elősegítése, a személyes szakmai fejlődés előmozdítása jobbító 

szándékkal. A belső ellenőrzés az éves ellenőrzési terv alapján történik, melynek összeállítása 

a tagintézmény-vezető feladata. 

 

Az ellenőrzés gyakorisága, módszerei 

A belső ellenőrzés tervezett, éves terv alapján történik. 

Módszerei: munkafolyamatokba épített ellenőrzések, értékelések, egyedi, konkrét feladatok 

teljesítésének ellenőrzése, értékelése útján. 

Az ellenőrzés tapasztalatainak összegzésére személyes tájékoztatás során kerül sor. 

A szakértői bizottság vizsgálatai alapján készült szakértői vélemények kizárólag a szakmai 

koordinátor vagy a tagintézmény-vezető, illetve a tagintézmény-vezető helyettesének 

ellenőrzése után kerülhet kiadásra. 

  

Belső ellenőrzésre jogosult 

A belső ellenőrzésre jogosultak: az igazgató és az általa megbízott személy. 

Az igazgató a pedagógiai-terápiás munka és az intézményi élet bármely területe felett 

ellenőrzési joggal rendelkezik, azaz általános ellenőrzési joga van. 
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A belső ellenőrzés szempontjai: 

 A dolgozók munkafegyelme. 

 A foglalkozások és a kapcsolódó tevékenységek pontos megtartása. 

 Az adminisztráció pontossága 

 A partnerekkel való kapcsolattartás módja, intenzitása, eszközei. 

 A módszertani kultúra, szakmai megalapozottság, tervszerűség érvényesülése, a 

terápiás eszköztár sokszínűsége. 

 Előzetes felkészülés, tervezés. 

 A terápiás vélemény helytállása, a terápia adekvát volta. 

 A foglalkozás felépítése és szervezése. 

 Az alkalmazott módszerek, eszközök helyes megválasztása. 

 A foglalkozás eredményessége. 

 

Pedagógus értékelés 

Az intézményben a 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

(továbbiakban: Kjt.)  85. § 3. bek., valamint a 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

65. § (1a) bekezdése alapján minden tanév végén kompetencia és teljesítmény alapú 

értékelés zajlik a munkacsoportvezetők, a tagintézményvezető és a 

tagintézményvezető -helyettes által az értékelési szabályzatban elfogadott szempontok 

alapján. A kompetencia és teljesítmény alapú értékelés az intézmény valamennyi 

munkatársát érinti. 

Ha az értékelt pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak vagy pedagógiai munkát segítő 

alkalmazottnak az értékeléssel kapcsolatosan észrevétele van, annak megjegyzésére 

lehetőséget kell adni, azt jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

 

A belső ellenőrzés leggyakoribb formái: 

 óralátogatások, 

 tanórán kívüli tevékenységek /szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt órák megtartása, 

bekapcsolódás az ellátási helyek nevelési értekezleteibe, felvilágosító, tanácsadó 

tevékenységek/ ellenőrzése, 

 hiányzások, késések ellenőrzése, 

 szakvélemények, szakértői vélemények ellenőrzése, 

 tanulói nyilvántartások, 

 adminisztratív feladatok (papír alapú és elektronikus nyilvántartás). 

Az intézményi pecsét használatára való jogosultság 

Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 igazgató 

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

Intézményi bélyegzőt csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni. Használaton kívül a 

bélyegzőt / az iroda zárható szekrényébe/ el kell zárni.  
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A bélyegző nyilvántartás és bélyegzőkezelési szabályzatot a Szabolcs – Szatmár – Bereg 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. sz. melléklete 

rögzíti. Aláírási jogköre a tagintézmény-vezetőnek, távollétében a helyettesének van, a 

fentiekben meghatározott esetekben (Tagintézményvezető-helyettesi feladatoknál). 

 

A tagintézmény és telephelyei pecsétje: 

 

Nyíregyházi Tagintézmény Rakamaz Telephely Újfehértó Telephely 

   

 

Kulcskezelés, intézmény nyitása, zárása  

 

A Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Tagintézményének nyitás-zárás felelőse a 

tagintézmény-vezető, szakszolgálati titkár és a gyógypedagógiai asszisztens. Az intézmény 

többi alkalmazottja a kulcsot csak az igazgató engedélyével vagy utasítására használhatja. Az 

intézmény kulcsait az arra kijelölt helyen kell tárolni. A kulcsokat címkével kell ellátni. A 

kulcsok másolatait, pótkulcsokat külön kell tárolni, címkével el kell látni.  

Az épület zárásakor minden esetben ellenőrizni kell az ablakokat, az elektromos 

berendezéseket áramtalanítani kell. A kulcsok rendeltetésszerű használatáért minden 

kulcshasználó fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. Ha az alkalmazott elveszíti a 

nála lévő kulcsot, köteles azt haladéktalanul jelezni felettesének, s amennyiben ez a helyzet 

visszaélésre adhat okot, a zárat le kell cserélni. A zárak, kulcsok cseréjéről minden esetben 

feljegyzést kell készíteni.  

 

Iratkezelés és adatkezelés 

 

Az intézményünkben nyilvántartott adatok kezelése a Köznevelési törvény vonatkozó 

rendelkezései (Nkt 41.§ 1., 15 bek., 44. A. §), valamint a 2018. évi LXXXIX. törvény az 

oktatási nyilvántartásról alapján történik a megyei SZMSZ adatkezelési szabályzatával 

összhangban. 
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6/M. sz. melléklet 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Tiszavasvári Tagintézményére vonatkozó szabályok 
 

Tagintézmény: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszavasvári 

Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye:  4440 Tiszavasvári, Vasvári P. u. 67/A. 

 

Intézmény webcíme: https://tiszavasvari-szakszolgalat7.webnode.hu/ 

 

A tagintézmény bélyegzőinek lenyomata 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszavasvári Tagintézménye 

 

Az intézmény fejbélyegzője:     Az intézmény körbélyegzője: 

 

 

 

Az intézményi bélyegzők használatára jogosult: 

- tagintézmény - igazgató 

Az intézményi nem hivatalos bélyegző használatára jogosultak: 

- tagintézmény - igazgató 

- szakszolgálati titkár 

Intézményi bélyegzőt csak aláírt, bélyegző lenyomattal ellátott átvételi elismervény ellenében 

lehet kiadni. Használaton kívül a bélyegzőt az iroda zárható szekrényébe el kell zárni.  
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I. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE: 

I.1. A tagintézmény vezetése: 

A tagintézmény vezetője a tagintézmény - igazgató.  

I.2. A tagintézmény – igazgató feladatai: 

 közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel 

- a szakmai munkáért, 

- a szakalkalmazotti testület vezetéséért, 

- a szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért,  

- a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

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

valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért, 

- a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért. 

 kapcsolatot tart a Főigazgatósággal és a székhellyel, 

 adatszolgáltatást végez a főigazgatóság, szükség szerint a Tankerületi Központ felé, 

 ellenőrzési feladatokat lát el, 

 ellátja a Főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

II. AZ INTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁSA 

II.1. Az intézményvezető felelőssége 

Az intézményvezető személyében felelős: 

 Az Intézmény szakszerű és törvényes működéséért 

 Az alapító okiratban meghatározott tevékenységek megfelelő ellátásáért 

 Az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséért  

 A szakmai munkáért 

 A tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak 

teljességéért és hitelességéért 

 A munkavégzés egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a balesetek 

megelőzéséért. 

 

Az Intézmény vezetése körében az intézményvezető: 

- szervezi és ellenőrzi az intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai 

követelmények érvényesülését 

- döntésre előkészít az intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos minden 

olyan ügyet, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe 

- előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket és az intézmény 

közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait 
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- kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét 

- gyakorolja a ráruházott munkáltatói, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot az 

intézmény közalkalmazottai felett 

- tájékoztatást ad a fenntartónak az intézmény tevékenységéről 

- teljesíti a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója által kért adatszolgáltatást 

- szakmai értekezletet hív össze az intézmény működésével kapcsolatos feladatok 

megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, az operatív 

feladatok irányítása céljából 

 

Helyettesítési rend 

A tagintézményben, nincs igazgató-helyettes, a helyettesítést a Nagykállói Tagintézmény 

igazgatója látja el. Az azonnali döntést igénylő valamennyi ügyben a helyettesítő igazgató 

dönt. A döntést követően a legrövidebb idő alatt az igazgatót tájékoztatja. Halasztható ügyek 

esetében a távol lévő igazgatóval való egyeztetést követően, az ő szóbeli jóváhagyásával, 

teljes döntési jogkörrel rendelkezik a helyettesítő igazgató. A tagintézmény-igazgató 

akadályoztatása esetén a helyettesítő igazgató aláírási jogkörrel rendelkezik, kivéve a személy 

ügyet érintő ügyek esetében: az új dolgozó felvételének kérelme, óraadói és 

túlmunkaszerződések, beszerzésekkel kapcsolatos igények és kötelezettség vállalások 

elindítása, amelyek a tagintézmény-igazgató kizárólagos jogkörébe tartoznak. A 

gazdálkodással és személyüggyel kapcsolatos nem halasztható ügyekben a főigazgató jár el. 

A szakértői véleményeket a helyettesítő vezető írja alá a helyettesítés időszakában. 

III. A TAGINTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE 

A Tagintézmény a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 34.§ (4) alapján egész évben 

folyamatosan működik.  

III. 1. Nyitva tartás:  

- Hétfő - Csütörtök: 8-16.30-ig 

- Péntek: 8-14-ig 

 

A tagintézmény a tanítási szünetek alkalmával, amikor előzetes ütemezés szerint az évi rendes 

szabadságok kiadása és kivétele történik, legalább egy szakalkalmazott jelenléte elvárt. A 

tanítási szünetek alkalmával a szakalkalmazottak munkarend szerint látják el feladatukat a 

tagintézmény – igazgatóval egyeztetve. A munkarendet a tagintézményben jól látható helyen, 

a szülői váróban ki kell helyezni, valamint az ellátási körzetbe tartozó intézményeket e-

mailben ki kell értesíteni, mely a tagintézmény – igazgató feladata.  
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III. 2. Belépés és bent tartózkodás rendje: 

 

A munkatársak és a kliensek a tagintézmény épületében nyitvatartási időben 

tartózkodhatnak, ezen túl csak az intézményvezető vagy a helyettes jóváhagyásával lehet az 

épületben tartózkodni.  

Az intézmény munkatársai az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után fogadják. Az 

épületben a dolgozókon kívül csak azok tartózkodhatnak, akik a tagintézmény valamely 

munkatársával előre megbeszélt időpontra jöttek, vagy időpont egyeztetése miatt keresik fel 

az intézményt. 

Az épületbe történő belépéskor az ügyfelek a titkársági irodában tartózkodó kollégánál 

jelentkeznek, és ezután a várószobában tartózkodnak. A mosdón és a várón kívül az ügyfelek 

az épület helyiségeit csak az aktuális ügy kezelését ellátó személy kíséretében, és az ő 

instrukcióinak megfelelően használhatják. 

Az épületben tilos a dohányzás! 

Nem tartózkodhat az épületben az, aki a kulturált viselkedés szabályait nem tartja be, 

illetve magatartásával más ügyfelek benntartózkodását, vagy az intézményben folyó munkát 

zavarja. 

III. 3. A Pedagógiai szakszolgálat igénybevétele: 

 

Pedagógiai Szakszolgálat szolgáltatásaira minden gyermek jogosult, aki a Pedagógiai 

Szakszolgálat illetékességi körzetében lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy a 

járásban intézményes ellátásban részesül.  

 

A pedagógiai szakszolgálat szolgáltatásai előzetes bejelentkezés után vehetők igénybe.  

Az előzetes bejelentkezés történhet személyesen, postai úton, e-mailben, valamint telefonon.  

A pedagógiai szakszolgálati ellátást kezdeményezheti a szülő, oktatási, nevelési és egyéb 

intézmények, valamint a hatósági jelzőrendszer tagjai. (A különböző szakemberekhez 

személyesen is be lehet jelentkezni, ebben az esetben kötelesek tájékoztatni az igénylésről a 

tagintézmény - igazgatót, az ellátásba bekerülést vele megbeszélni.) 

 

Az előzetes bejelentkezéseket, beérkező vizsgálati kérőlapokat a tagintézmény – igazgató 

koordinálja, előjegyzésbe vétel után kiosztja az eseteket a megfelelő szakembereknek. Az 

előjegyzés sorrendjében értesítik a szülőket arról, hogy mikor és kinél kell megjelenniük. 

Intézményi és hatósági kezdeményezés esetén a kérelmező is értesítést kap az ellátás 

időpontjáról. 

 

Előnyt élveznek a súlyos esetek (pl. szuicid kísérlet, nagyfokú veszélyeztetettség, stb.). 

Soron kívül kerülnek vizsgálatra azok a gyerekek, akik hatósági megkeresés alapján lettek 

beutalva, így határidőhöz van kötve az adott szakvélemény elkészítése.  

A várakozási idő a forgalomtól, a már felvett esetek súlyosságától függ. 
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III. 4. A Tagintézmény munkarendje: 

Munkaidő 

A munkaidő és pihenőidő magasabb rendű szabályzatát a Kjt., valamint végrehajtási rendelete 

tartalmazza. 

Az intézmény heti 5 napos munkarend szerint működik. Az intézménnyel közalkalmazotti 

jogviszonyban álló munkavállalók heti munkaideje 40 óra. 

A közalkalmazottak munkaidő beosztásának elveit a Főigazgató szabja meg, a tagintézmény 

vezető felelős a megvalósításért, a zavartalan működést és a folyamatos feladatellátást szem 

előtt tartva. A tagintézményben a tagintézmény - igazgató a munkaidő beosztást tanév közben 

is módosíthatja a zavartalan feladatellátás biztosítása érdekében. A tagintézmény - vezető a 

munkaidő beosztásáról szóló dokumentációt (órarend és munkarend) minden tanév elején 

ellenőrzi, az aktuális változásokat a tanév során folyamatosan rögzíti és az intézményi 

irattárban egy tanévre vonatkozóan megőrzi.  

A munkaidő nyilvántartása: jelenléti íven, valamint a Pedagógus Munkaidő Nyilvántartó 

lapon történik. A jelenléti íven egyértelműen meghatározható a nevelés-oktatással lekötött 

munkaidő, továbbá a kötött munkaidő terhére intézményen belül elvégzett feladat, mely 

hetenként 3 óra. A 3 óra a megyei intézmény minden dolgozója számára a hétfő délutáni 

időszakra tervezendő. (Tagintézményünkben a 12 és 15 óra közötti időszakban.) 

A tagintézmény - igazgató döntése alapján a benntartozódás időtartalma rugalmasan, az 

aktuális feladatokhoz igazítandó. További, intézményen belüli kötött munkaidő elrendelésére 

lehetősége van a tagintézmény vezetőjének, melyet szükség szerint határoz meg a 

nevelőtestülettel egyeztetve.  

A nevelés-oktatással lekötött munkaidőt, továbbá a kötött munkaidőt mindenkinek fel kell 

tüntetni az órarendjében, melyet a tagintézmény vezetők hagynak jóvá. Csak olyan órarend 

alkalmazható a pedagógusok számára, melyet a tagintézmény vezetője aláírásával elfogadott.  

A jelenléti ívet valamint a munkaidő nyilvántartó lapot minden hónap ötödik napjáig a 

tagintézmény - igazgatónak át kell adni, aki a munkavégzés időtartamát aláírásával igazolja. 

Az tagintézmény - igazgatónak joga van a nyilvántartó lapok alapján a dolgozót az elvégzett 

feladatok igazolására felszólítani, az ehhez szükséges dokumentumokat a pedagógus köteles 

bemutatni, munkavégzését igazolni.  

Az Intézmény pedagógiai-szakmai munkája érdekében való távollét (tanévenként 5 nap), 

melyet abban az esetben tud a pedagógus érvényesíteni, ha írásban a tagintézmény vezetője / 

főigazgató felé kérelemmel él a távollét napját megelőző legalább 15 nappal előtte, vagy ha a 

meghívó később jelenik meg, a megjelenést követő napon. A tagintézmény vezető / 

főigazgató írásban engedélyt ad a munkából való távollétre az alábbiak szerint:   

 szakmai konferencián, továbbképzésen  

 szakmai napon való részvétel esetén 

 pályaválasztási kiállításon való részvétel, 

 az Intézmény által szervezett rendezvényeken, 



 
 

 

430 

 hivatalos kiküldetés esetén, 

 érdekképviseleti szervek városi, megyei, országos tisztségviselőinek hivatalos 

távolléte. 

A dolgozó köteles a részvételét igazoló dokumentumot a későbbiekben leadni a tagintézmény 

vezetőjének. Ha nem rendelkezik igazolással, akkor a helyben szokásos módon a kapott 

információkról beszámol. 

 

Pedagógus munkakörben 

A pedagógusok teljes munkaideje: a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőből (közvetlen 

foglalkozás), valamint a nevelő-oktató munkával vagy gyermekekkel a szakfeladatnak 

megfelelő foglalkozással összefüggő feladatokból áll.  

A pedagógiai szakszolgálat intézményében alkalmazott pedagógusok teljes munkaidőben 

történő foglalkoztatás esetében közvetlen foglalkozás keretében végzik: 

- a gyermekek, tanulók vizsgálatával, 

- egyéni vagy csoportos foglalkoztatásával, 

- a tanácsadással kapcsolatos feladataikat. 

A pedagógiai szakszolgálatban pedagógus munkakörben dolgozók közvetlen foglalkozásra 

fordítandó óraszáma: 

 - tagintézmény – igazgató   4 óra 

- pedagógusok     21 óra  

A pedagógusok munkaidő beosztását meghatározza a tanév rendje, az éves munkaterv, az 

órarend és a folyamatos nyitva tartás biztosítására vonatkozó jogszabályban foglaltak.  

 

Nem pedagógus munkakörben 

A nem pedagógus munkakörben dolgozók közül a teljes munkaidőben foglalkoztatott közal-

kalmazott heti 40 órában, a részmunkaidőben foglalkoztatott pedig a kinevezési okiratban 

rögzített óraszámban és a munkaköri leírásban meghatározott munkaidő beosztásban köteles 

az intézményben tartózkodni. 

 

Törvényben szabályozott távollétek: 

 Szabadság kiadásának szabályai: 

Az intézmény pedagógusai 25 nap pedagógus pótszabadsággal rendelkeznek, amelynek 

kiadását elsősorban a tanév szüneteihez kell igazítani, az előzetes elkészített szabadságolási 

terv alapján, amelyet a tagintézmény-vezető december 31-ig elkészít a következő naptári évre 

vonatkozólag. A pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkakörben (pedagógiai asszisztens, 

gyógypedagógiai asszisztens, gyógytornász) dolgozó alkalmazottakat is megilleti a pedagógus 

pótszabadság, amelyet a szabadságolási terv rögzít. 
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Az Mt. 55. § (1) bekezdésben meghatározott távollétek60: 

 keresőképtelenség 

 emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő 

kezelés 

 kötelező orvosi vizsgálat időtartama (kiegészítve az utazás időtartamával) 

 véradás (legalább 4 óra időtartam) 

 a szoptató anya a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermekek 

esetén kétszer két órára, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermekek esetén 

naponta két órára, 

 hozzátartozó halála esetén, hozzátartozónak minősül: házastárs, élettárs, egyenes 

ágbeli rokon, házastárs egyenes ágbeli rokona, örökbefogadott, mostoha és nevelt 

gyermek, testvér, valamint örökbefogadó, mostoha és nevelőszülő. (két munkanap) 

 bírósági, hatósági felhívásra az eljárás időtartama 

 különös méltánylást érdemlő személyi, családi, elháríthatatlan ok esetén (indokolt 

távollét időtartama) 

 

Munkáltató által – fenntartói jóváhagyással – elrendelhető távollétek: 

 továbbképzéseken, szakképzésen való részvétel távollétnek minősül61: 

 ha a munkáltató és munkavállaló között tanulmányi szerződés jött létre, 

 ha a munkáltató kötelezi a munkavállalót továbbképzésen való részvételre, 

 ha a jogszabályban előírt kötelező pedagógus szakvizsga megszerzésére 

irányuló képzésen vesz részt és szerepel az intézmény Beiskolázási Tervében.  

 ha a hét évenkénti továbbképzésre vonatkozó rendelkezés hatálya alá tartozik 

 az Intézmény pedagógiai-szakmai munkája érdekében való távollét (tanévenként 5 

nap): 

 szakmai konferencián, továbbképzésen  

 szakmai napon való részvétel esetén 

 pályaválasztási kiállításon való részvétel, 

 az Intézmény által szervezett rendezvényeken, 

 hivatalos kiküldetés esetén, 

 érdekképviseleti szervek városi, megyei, országos tisztségviselőinek hivatalos 

távolléte. 

 

IV. A KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA  

A Pedagógiai Szakszolgálat szakmai irányítója: a Főigazgató.  

                                                           

60  Mt. 32. fejezet Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól 

61 Erről rendelkezik továbbá: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ – Kollektív szerződés, 2013. nov. 22. 

  fejezet Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól 
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A kapcsolattartás hivatalos levelezés és személyes megbeszélés formájában történik. 

Az intézményt a Nyíregyházi Tankerületi Központ és az ellátási körzetbe tartozó 

önkormányzatok, valamint a járás területén székhellyel rendelkező állami -, önkormányzati 

fenntartású, illetve nem állami fenntartású nevelési – oktatási intézmények vezetői felé a 

főigazgató, tagintézmény-vezető vagy a helyetteseik képviselik. Intézményen belüli 

kapcsolatok színterei az igazgatói értekezlet, alkalmazotti, szakalkalmazotti értekezletek. 

 

Tagintézmény-vezetőnek kapcsolatban kell állnia az alábbiakkal: 

Külső kapcsolatok: 

- az ellátási területhez tartozó óvodák, általános és középiskolák igazgatóival;  

- az ellátási körzethez tartózó illetékes önkormányzatok képviselőivel, polgármesterekkel 

szükség szerint; 

- az ellátási területhez tartozó Gyermekjóléti Szolgálatokkal esetmegbeszélések, 

jelzőrendszeri megbeszélések, hivatalos levelezés alkalmával valósul meg a kapcsolattartás 

a tagintézmény-vezető részéről; 

- más pedagógiai szakszolgálati feladatellátáshoz kapcsolódó szakmai szervezetekkel, a 

tagintézmény-vezető tart kapcsolatot szükség szerint; 

- a szakszolgálatot megkereső tömegkommunikáció képviselőinek a tagintézmény-vezető 

abban az esetben nyilatkozhat, ha azt a főigazgató engedélyezi és jóváhagyja. 

Belső kapcsolatok: 

- igazgatói tanácskozások alkalmával más tagintézmények vezetőivel, főigazgatóval, 

értekezletek alkalmával a tagintézmény alkalmazottaival. 

 

A magas színvonalú szakmai tevékenység megvalósítása érdekében a szakalkalmazott tart 

kapcsolatot az alábbi esetekben: 

Külső kapcsolatok: 

- Az ellátási körzethez tarozó nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pedagógusokkal, 

szülőkkel rendszeres kapcsolatot a feladatellátási helyén. 

- A gyermekek vizsgálata során a gyámügy, a gyermekjóléti szolgálatok munkatársaival, a 

nevelési-oktatási intézmények pedagógusaival, a további vizsgálatot végző szakemberekkel 

a vizsgálatban részt vevő pszichológusok, gyógypedagógusok veszik fel a kapcsolatot. 

 

- A szakalkalmazottak rendszeres kapcsolatot tartanak az általuk ellátott gyermekek szüleivel, 

gyámjával, gondviselőivel, nevelőszülőkkel személyes konzultáció keretében. 

- Az illetékes gyermekpszichiátria szakembereivel leginkább a pszichológusok tartanak szak-

mai kapcsolatot. 
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- A gyógytestnevelők az iskolaorvosokkal, védőnőkkel ápolnak rendszeres kapcsolatot 

(szűrések), pedagógus vagy szülő jelzése esetén a pedagógussal vagy a szülővel konzultál. 

- A gyermekorvosokkal a pszichológusok tarják a kapcsolatot szükség szerint. 

- Kapcsolatot tartanak minden olyan egészségügyi, gyermekvédelmi intézménnyel, valamint 

országos illetékességű szakértői bizottsággal, amelyek a gyermek diagnózisának megala-

pozását igénylik, fejlesztését segítik. Belső kapcsolatok: 

- Szakalkalmazotti értekezletek alkalmával, közvetlen munkatársaival, a tagintézmény 

dolgozóival tart kapcsolatot. 

- Munkaközösségi értekezletek alkalmával más tagintézmények alkalmazottaival tart 

kapcsolatot. 

 

V. A TAGINTÉZMÉNYBEN FOLYÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ 

SZABÁLYOK 

 

V.1. A belsőellenőrzés célja: 

A belsőellenőrzés legfontosabb célja a minőségelvű munkavégzés megvalósítása. A belső-

ellenőrzésnek minden szinten biztosítani kell a vezetői munka hatékonyságát és valamennyi 

tevékenység során segítenie kell az intézmény életét és az intézmény működését meghatározó  

külső, és belső jogszabályok, szabályzatok, utasítások betartását és betartatását, a szabály-

talanságok feltárását, a felelősség megállapítását. 

 

A tagintézményi belső ellenőrzés feladatai: 

- biztosítsa a tagintézmény törvényes (a jogszabályokban, az éves munkatervben és egyéb 

belső szabályzataiban előírt) működését; 

- segítse elő a tagintézményben folyó munka eredményességét, hatékonyságát; 

- segítse elő a tagintézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését; 

- az intézményvezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók 

munkavégzéséről; 

- feltárja és jelezze az intézményvezetés és a dolgozók számára a szakmai és jogi 

előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt; 

- szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével kapcsolatos 

belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

Az ellenőrzés irányelvei: 

- biztosítsa a tagintézmény felelős vezetője számára az információt az intézményben folyó 

munka tartalmáról és annak színvonaláról; 

- segítse a vezetői irányítást, a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa az intéz-

mény törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai működését; 

- fogja át a pedagógiai munka egészét; 

- biztosítsa a Szakszolgálat jogszerű működését. 
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Az ellenőrzés kiterjed: 

- munkafegyelemre; 

- a munka minőségére; 

- a munkaköri kötelezettségben meghatározott feladatokra. 

 

 Az ellenőrzés fajtái: 

- tervszerű, munkatervben rögzített, előre megbeszélt szempontok szerint; 

- spontán, alkalomszerűen, a problémák feltárása, megoldása érdekében, vagy napi 

felkészültség mérése érdekében. 

 

A látogatás mindenkor a jobbítás, a segítés érdekében történik. A tapasztalatokat a látogató és 

látogatott közösen értékeli, szükség szerint meghatározzák a fejlesztési lehetőségeket. Az 

általános tapasztalatokat közösen megbeszélik. 

A tagintézmény - igazgató egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit 

meghatározott céllal és jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 

 

VI. ÖNÉRTÉKELÉS 

 

A tagintézmény minden évben elkészíti a tagintézményre vonatkozó Éves önértékelési tervet, 

melyben meghatározza az önértékelésben résztvevő(k) körét. Az önértékelési terv tartalmazza 

továbbá az önértékelés feladatait, a felelősöket, és a határidőket. 

 

VII. FELADATOK, JOGOSULTSÁGOK 

 

Az intézmény  közalkalmazotti jogviszonyban levő munkatársai munkaköri leírás  alapján 

végzik munkájukat.  

A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak (szakalkalmazottak) és a pedagógiai munkát 

közvetlenül segítők (gyógypedagógiai asszisztens) esetében a pedagógiai szakszolgálati intéz-

mény egyes feladatainak ellátásában a részvétel rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák. 

Az intézmény minden dolgozója köteles megismerni és a munkavégzés során megtartani a 

munkájával kapcsolatos jogszabályokat, az intézményi belsô szabályzatokat, illetve utasítá-

sokat. 

 

Minden dolgozó felelős: 

Az intézményi tulajdon védelméért, a feladat végzéséhez rendelkezésére  bocsájtott eszközök 

szakszerû kezeléséért, rendeltetésszerű használatáért, azok biztonságos megőrzéséért. 

Minden dolgozó köteles úgy dolgozni, megnyilatkozni, hogy az az intézmény érdekeivel ne 

kerüljön ellentmondásba.  

A szakalkalmazotti közösség legfontosabb feladata a szakfeladatokon résztvevő 

gyermekek/tanulók magas színvonalú fejlesztése. 
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Szakmai értekezletek rendje: 

- tanévnyitó és tanévzáró értekezlet 

- munkaterv szerint szakmai értekezlet (2-3 havonta) 

- rendkívüli esetben szükség szerint bármikor összehívható 

Szakszolgálati feladatellátás nélküli munkanap 

 A 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet 34§ (5a) bekezdése alapján: „ A tanévben a 

szakalkalmazotti közösség az intézmény munkatervében meghatározott pedagógiai 

szakszolgálati célra 6 munkanapot szakszolgálati feladatellátás nélküli munkanapként 

használhat fel, melyből 2 napot a teljes intézmény, 4 napot pedig a székhelyintézmény és a 

tagintézmények vonatkozásában  kell felhasználni.” 

Minden tanév elején a munkatervben rögzített módon használja fel a tagintézmény a 4 tanítás 

nélküli munkanapot, annak megfelelően, hogy az adott tanévben mire helyeződik nagyobb 

hangsúly, „nagyobb” tagintézményi értekezletre, belső szakmai továbbképzésekre, intézményi 

látogatásokra stb.  

 

VIII. A TAGINTÉZMÉNY ELLÁTÁSI KÖRZETE 

 

A Tiszavasvári Járás 6 települése: 

Szorgalmatos, Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszadada, Tiszadob és Tiszaeszlár 

 

Az ellátott köznevelési intézmények jegyzéke: 

 

Köznevelési intézmény neve Település 

Általános Iskolák 

Tiszavasvári Általános Iskola 

Tiszavasvári 
- Kabay János Tagintézmény 

- Vasvári Pál Tagintézmény 

Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 

Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 
Tiszalök 

Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 
Tiszadob 

Tiszadadai Holló László Általános Iskola Tiszadada 

Szorgalmatosi Deák Ferenc Általános Iskola Szorgalmatos 

Tiszaeszlári Általános Iskola 

Tiszaeszlár - Tiszaeszlári Általános Iskola 

- Kossuth tér 18. sz. alatti telephely 

-   
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Középfokú intézmények 

Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium 

Tiszavasvári - Tiszavasvári Középiskola Váci Mihály Gimnázium 

Tagintézmény 

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és 

Kollégium Egyesített Óvodai Intézmény 
Tiszalök 

Óvodák 

- Fülemüle Természetvédő Óvoda 

Tiszavasvári 

- Minimanó Óvoda 

- Lurkó-Kuckó Óvoda 

- Varázsceruza Óvoda 

Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 

Napköziotthonos Óvoda Napos Bölcsőde 

Tiszalök 

- Szivárvány Óvoda 

- Hétszínvirág Óvoda 

- Aranyalma Óvoda 

- Napraforgó Óvoda 

- Kerekerdő Óvoda Kisfástanya 

Tiszadobi Napsugár Napköziotthonos Óvoda Tiszadob 

Tiszadadai Nyitnikék Óvoda Tiszadada 

Tiszaeszlári Óvoda 
Tiszaeszlár 

- Tiszaeszlári Óvoda Bashalom Intézményegység 

 

IX. INTÉZMÉNYI VÉDŐ - ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

 

Tanulói balesetek 

 

Az Intézmény minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek, tanulók 

részére az egészségük és testi épségük megőrzését biztosítsa, valamint ha észleli, hogy a 

gyermek, tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

 

Az Intézmény dolgozóinak feladatai a gyermek- és tanulóbalesetek megelőzésével 

kapcsolatosan: 

- Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az intézményi munkabiztonsági 

(munkavédelmi) szabályzatának, valamint a tűzvédelmi utasításnak és a tűzriadó tervnek 

a rendelkezéseit. 

- A pedagógusok a foglalkozások ideje alatt kötelesek a rájuk bízott gyermekek/tanulók 

tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-
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megelőzési szabályokat a gyermekekkel/tanulókkal betartatni. 

- Az Intézmény vezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeinek 

munkavédelmi ellenőrzéséről – külső szakértő által - rendszeresen gondoskodik. A 

munkavédelmi ellenőrzések időpontját az intézmény munkavédelmi szabályzata 

tartalmazza. 

 

Az Intézmény dolgozóinak feladatai a gyermek/tanulóbalesetek esetén: 

- A gyermekek/tanulók felügyeletét62 ellátó pedagógusnak a gyermeket/tanulót ért 

bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a 

következő intézkedéseket: 

- gondoskodik a sérült gyermek/tanuló elsősegélyben részesítéséről az erre kijelölt és 

kiképzett dolgozó által, 

- ha szükséges orvost kell hívnia, 

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

- E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi intézményi dolgozó is 

köteles részt venni. 

- A balesetet szenvedett gyermeket/tanulót 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 igazgatójának ki 

kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat.  

- Hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell 

hajtani. 

 

Rendkívüli esemény esetén szükséges teendő: 

 

Az Intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem 

látható eseményt, amely a szakmai munka szokásos menetét akadályozza, illetve az 

intézményben tartózkodó gyermekek/ tanulóinak és dolgozóinak 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. 

-  A bűncselekmény vagy annak megalapozott gyanúja,  

                                                           

62 Gyermek, tanuló felügyelete a pedagógiai szakszolgálati intézményben, illetve szakszolgálati feladat ellátása 

alatt: a gyermek, tanuló testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről való gondoskodás, azon idő alatt, 

amíg a gyermek a pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátó szakember tényleges jelenlétében a 

szakszolgálati ellátásban részesül, függetlenül attól, hogy az ellátás milyen helyszínen valósul meg. (EMMI 

rendelet 45/A.§) 
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- személyi sérüléssel, illetve orvosi vagy mentőszolgálati beavatkozással járó baleset- 

függetlenül attól, hogy a köznevelési intézmény területén következik be, vagy sem-,  

- jelentős anyagi kárral járó esemény,  

- foglalkoztatott által elkövetett olyan súlyos kötelezettségszegés, mulasztás, amely a 

diákok érdekeinek sérelmére történik, 

-  illetve minden egyéb rendkívüli esemény, amely a feladatellátást befolyásolja és a 

közvélemény érdeklődésére számot tarthat. 

Amennyiben az Intézmény bármely dolgozójának az Intézmény épületét vagy a benne 

tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, 

köteles azt azonnal közölni a tagintézmény igazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult 

felelős vezetővel. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

- az intézmény igazgatója, 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:  

- a tagintézmény igazgatójának a főigazgatót, aki továbbítja az információt a fenntartó felé, 

- 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 igazgatója szükségesnek tartja. 

 

A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató utasítására az épületben tartózkodó személyeket 

értesíteni (riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület 

kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó személyeknek a tűzriadó terv és 

kiürítési terv alapján kell elhagyniuk. 

 

A foglalkozásokon résztvevők a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen 

történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a gyermekek/tanulók részére 

foglalkozást tartó pedagógus a felelős. 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 

- az épületből minden gyermeknek/tanulónak, szülőnek távoznia kell, ezért a foglalkozást 

tartó pedagógusnak a vizsgálati helyiségen kívül (pl.: mosdóban, váróban) tartózkodó 

gyerekekre, szülőkre is gondolnia kell, 

- a kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület 

elhagyásában segíteni kell, 

- a foglalkozás helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó pedagógus 

hagyhatja el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen 

valamelyik tanuló, szülő az épületben.  A pedagógusok a gyermekeket, tanulókat a 

vizsgálati helyiség elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő megérkezéskor 

meg kell számolnia. 

 

Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület 
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kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi 

feladatokról: 

- a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

- a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 

- a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 

- az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

- a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek 

stb.) fogadásáról. 

 

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az intézmény igazgatójának 

vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

- a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 

- a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 

- az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 

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

- az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 

- az épület 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 dolgozója és tanulója, valamint a szülők kötelesek 

betartani. 

 

A rendkívüli esemény miatt kiesett foglalkozási órákat a nevelőtestület által meghatározott 

napokon be kell pótolni. 

A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” 

tartalmazza. A tűzriadó terv elkészítéséért és a dolgozókkal történő megismertetéséért, 

valamint évenkénti felülvizsgálatáért az Intézmény igazgatója a felelős. 

Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben szereplő kiürítési terv alapján évente legalább egy 

alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az intézmény igazgatója a felelős. 

A tűzriadó tervet lezárt borítékban az intézmény alábbi helyiségeiben kell elhelyezni: 

- irattár 

- közös nevelői helyiség. 

 

Bombariadó esetén intézkedést az igazgató tehet. Akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben 

szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. 

Az épület kiürítése a Tűzriadó terv szerint történik. Az épület kiürítésének időtartamáról, a 

gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető hatóság információja alapján az igazgató, 

akadályoztatása esetén az intézkedéssel megbízott személy dönt. 

A bombariadóról, a hozott intézkedésről az igazgató rendkívüli jelentésben értesíti a 

fenntartót. 
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Az Intézmény alkalmazottai a biztonságos, egészséges munkavégzés érdekében - 

a jogszabályoknak megfelelően - munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesülnek.  

Az Intézményben vizsgálaton/foglalkozáson résztvevő gyermekek/tanulók számára a 

biztonságos és egészséges környezethez szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek 

javítása folyamatosan történik. 

Tiszavasvári, 2020. november 13. 
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6/N. sz. melléklet 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Vásárosnaményi Tagintézményére vonatkozó szabályok 
 

Tagintézmény: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Vásárosnaményi Tagintézménye 

Ügyviteli telephelye:  4800 Vásárosnamény, Rákóczi Ferenc út 32. 

Intézmény webcíme: https://szszbmpedszakvasarosnameny.webnode.hu/ 

A tagintézmény bélyegzőinek lenyomata 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Vásárosnaményi Tagintézménye 

 

Az intézmény fejbélyegzője:     Az intézmény körbélyegzője: 

 

 

 

 

 

Az intézményi hivatalos bélyegző használatára jogosultak: 

- igazgató 

 

Az intézményi nem hivatalos bélyegző használatára jogosultak: 

- igazgató 

- szakszolgálati titkár 

 

Intézményi bélyegzőt csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni. Használaton kívül a 

bélyegzőt / az iroda zárható szekrényébe/ el kell zárni.  
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1. A TAGINTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE 

A Tagintézmény működési rendjében az irányadó alapelvek a Pedagógiai Szakszolgálat 

Alap Szervezeti és Működési szabályzatában találhatóak meg, amelyek érvényesek a 

Tagintézmény minden dolgozójára. 

1.1. Nyitva tartási idő:  

Hétfő- szerda 7.20-16.00 

Csütörtök: 7. 30-16.00 

Péntek: 7.30-13.00 

A Tagintézmény egész évben biztosítja a folyamatos nyitva tartást.  

A Tagintézmény a folyamatos nyitva tartás érdekében, a szorgalmi időn kívül, a tanév 

rendjétől eltérő munkavégzéssel biztosítja az ellátást. A nyitva tartásról telefonon és a 

honlapunkon folyamatosan tájékozódhatnak. 

A szabadságolást a tanév rendjéhez igyekszünk igazítani. A szorgalmi időn kívül az ellátás 

tervezése, szervezése során tekintettel kell lenni a szakemberek arányos eloszlására.  

 

1.2. A Tagintézmény munkarendje 

A munkaidő és a pihenőidő magasabb rendű szabályzatát a Kjt., valamint végrehajtási 

rendelete tartalmazza.  

Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók heti munkaideje 40 óra. 

Az intézmény közalkalmazottainak munkaidő beosztását az igazgató szabja meg, a zavartalan 

működést és a feladatellátást szem előtt tartva. Az igazgató a munkaidő beosztást tanév 

közben is módosíthatja.  

 

Vezetői helyettesítési rend: 

 

A tagintézményben, nincs igazgató-helyettes, a helyettesítést a Záhonyi, vagy a 

Baktalórántházi Tagintézmény igazgatója látja el előzetes egyeztetés alapján. Az azonnali 

döntést igénylő valamennyi ügyben a helyettesítő igazgató dönt. A döntést követően a 

legrövidebb idő alatt az igazgatót tájékoztatja. Halasztható ügyek esetében a távol lévő 

igazgatóval való egyeztetést követően, az ő szóbeli jóváhagyásával, teljes döntési jogkörrel 

rendelkezik a helyettesítő igazgató. A tagintézmény-igazgató akadályoztatása esetén a 

helyettesítő igazgató aláírási jogkörrel rendelkezik, kivéve a személy ügyet érintő ügyek 

esetében: az új dolgozó felvételének kérelme, óraadói és túlmunkaszerződések, 

beszerzésekkel kapcsolatos igények és kötelezettség vállalások elindítása, amelyek a 

tagintézmény-igazgató kizárólagos jogkörébe tartoznak. A gazdálkodással és személyüggyel 

kapcsolatos nem halasztható ügyekben a főigazgató jár el. A szakértői véleményeket a 

helyettesítő vezető írja alá a helyettesítés időszakában.  
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 Pedagógus munkakörben dolgozók: 

 

Szakfeladataink ellátása érdekében a szakalkalmazottak a kötelező óraszámuk idejében 

tartózkodnak a Szakszolgálat telephelyén és/vagy a feladat-ellátási körzet intézményeiben. 

Hivatkozva a 2011. évi cxc törvény 62§ (13) –re. 

 

A pedagógusok teljes munkaideje: a kötelező óraszámokból, valamint a nevelő-oktató 

munkával vagy gyermekekkel a szakfeladatnak megfelelő foglalkozással összefüggő 

feladatok ellátásához szükséges munkaidőből áll.  

A pedagógiai szakszolgálat intézményében alkalmazott pedagógusok teljes munkaidőben 

történő foglalkoztatás esetében közvetlen foglalkozás keretében végzik: 

- a gyermekek, tanulók vizsgálatával, 

- egyéni vagy csoportos foglalkoztatásával, 

- a tanácsadással kapcsolatos feladataikat. 

 

Az intézményben pedagógus munkakörben dolgozók kötelező óraszáma: 

 Igazgató: 4 óra 

 Pedagógus:   21 óra 

 

A pedagógusok munkaidő beosztását meghatározza a tanév rendje, az éves munkaterv és az 

órarend. A pedagógus az intézményben ellátandó feladatok végzéséhez szükséges 

időtartamon túlmenően nem köteles az intézményben tartózkodni. 

 

 Nem pedagógus munkakörben dolgozók 

 

A Tagintézményben, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak, heti 40 órában, a 

munkaköri leírásban meghatározott munkaidő beosztásban tartózkodnak az intézményben. 

 

Óraadó munkatársak a megbízási szerződésben rögzített óraszámban látják el feladatukat. 

1.3. A kulcshasználat rendje: 

A Pedagógiai Szakszolgálat Vásárosnaményi Tagintézményének nyitás-zárásáért minden 

kulccsal rendelkező munkatárs anyagi felelősséggel tartozik.  

Az intézmény kulcsait az arra kijelölt helyen kell tárolni. A kulcsokat címkével kell ellátni.  

A kulcsok másolatait, pótkulcsokat külön kell tárolni, címkével el kell látni. A kulcsokról 

nyilvántartást vezetünk, melyet minden évben a leltározás alkalmával ellenőrzünk. 

Az épület zárásakor minden esetben ellenőrizni kell az ablakokat, az elektromos 

berendezéseket áramtalanítani kell. 

A kulcsok rendeltetésszerű használatáért minden kulcshasználó fegyelmi és büntetőjogi 

felelősséggel tartozik. Ha az alkalmazott elveszíti a nála lévő kulcsot, köteles azt 

haladéktalanul jelezni felettesének, s amennyiben ez a helyzet visszaélésre adhat okot, a zárat 

le kell cserélni. A zárak, kulcsok cseréjéről minden esetben feljegyzést kell készíteni. 



 
 

 

444 

1.4. A Tagintézmény a feladatainak ellátásához évente, a tanév rendjéhez igazodva 

munkatervet készít.  

 

1.5. A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak, és a pedagógiai munkát 

segítőknek, a pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásába 

történő részvételének rendje, feladatok, jogosultságok: 

 

- Az intézmény minden alkalmazottja köteles betartani az előírt járványügyi 

intézkedéseket, ezen belül a kötelező higiéniás szabályokat. A szükséges higiéniás 

eszközöket az intézmény biztosítja a dolgozóknak és a klienseknek. 

 

- Az intézmény  közalkalmazotti jogviszonyban levő munkatársai munkaköri leírás  

alapján végzik munkájukat.  

 

- Az intézmény minden dolgozója köteles megismerni és a munkavégzés során 

megtartani a munkájával kapcsolatos jogszabályokat, az intézeti belsô szabályzatokat, 

illetve utasításokat. 

 

Minden dolgozó felelős: 

 

- Az intézményi tulajdon védelméért, a feladat végzéséhez rendelkezésre  bocsájtott 

eszközök szakszerû kezeléséért, rendeltetésszerű használatáért, azok biztonságos 

megőrzéséért. 

 

- Minden dolgozó köteles úgy dolgozni, úgy véleményt mondani, megnyilatkozni, hogy 

az az intézmény érdekeivel ne kerüljön ellentmondásba. 

  

- A szakalkalmazotti közösség legfontosabb feladata a szakfeladatokon résztvevő 

gyermekek/tanulók magas színvonalú fejlesztése. 

 

- A Tagintézményben dolgozó pszichológus, gyógypedagógus, logopédus szakemberek 

az alapfeladaton túl (nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás,) a szakértői bizottság 

munkájában is részt vesznek. 

 

- A tagintézmény beiskolázási vizsgálatot csak az Oktatási Hivatal által kért 

gyermekeknek végez. 

 

- A különböző alapfeladatok közötti arányt, azaz a kötelező 21 tanóra megoszlását az 

alapfeladatok között, a jelentkező igények határozzák meg. Az adott tanévre a 

Munkatervben kerülnek meghatározásra az órakeretek.  

 

- A gyógypedagógusok a nevelési tanácsadás alapfeladaton túl a korai fejlesztés, oktatás 

és gondozás alapfeladataiba szükség szerint kapcsolódnak be. 
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- A pszichológus a nevelési tanácsadás alapfeladaton túl szükség szerint a 

tehetséggondozásban lát el feladatot. 

 

- A fejlesztőpedagógus a nevelési tanácsadás alapfeladatát látja el. 

 

- Gyógytornász kolléganőnk mozgásfejlesztéssel segíti a nevelési tanácsadásban, 

logopédiai ellátásban részesülő gyermekek fejlesztését. Aktívan részt vesz a 

gyógypedagógus, pszichológus kollégák irányításával az óvodás korú gyermekek 

képességeinek fejlesztésében és a korai fejlesztésben. 

 

- Gyógypedagógiai asszisztens kolléganő segíti a pedagógus kollégák munkáját, a 

szakértői bizottsági vizsgálatokhoz szükséges dokumentumokat előkészíti, szükség 

esetén részt vesz a foglalkozásokon. 

- A szakszolgálati-titkári feladatokat ellátó kolléganő vezeti az iktatást, intézi a 

postázással kapcsolatos teendőket, elkészíti a szükséges dokumentumokat a 

Tankerület és a Főigazgatóság részére. Nyilvántartja és jelenti a távolléteket. 

 

- A pedagógus kollégák terápiás munkájukat a tanév rendjéhez igazodva végzik.  

 

- A szorgalmi időn túl a kötelező órájukban, pedagógiai, logopédiai, pszichológiai 

szűréseket, tanácsadást, szakmai tájékoztatásokat és konzultációkat végeznek. 

 

- Az alapfeladatok ellátása a Tagintézmény székhelyén, a nevelési-oktatási intézmények 

által biztosított foglalkoztató szobákban, tornatermekben zajlanak.  

 

- A hatékony szakmai munka érdekében az ellátást azokban a vidéki intézményekben 

tudjuk biztosítani, ahol a rendelet előírásainak megfelelőek a foglalkoztató szobák és a 

berendezések, felszerelések. 

- Amennyiben a minimális feltételek nem biztosítottak, úgy az ellátást csak a 

Tagintézmény székhelyén tudjuk biztosítani. 

 

1.6. Az intézményben tartózkodás rendje 

 

A Szakszolgálat munkatársai és ügyfelei az intézmény épületében nyitvatartási időben 

tartózkodhatnak. Nyitvatartási időn túl az intézményben csak az igazgató engedélyével és 

tudtával tartózkodhatnak.   

Felsőléguti megbetegedés tüneteivel, lázasan az intézménybe sem gyermek sem szülő nem 

léphet be. A foglalkozás megkezdése előtt a szülő és a gyermek/tanuló használja az előírt 

fertőtlenítő és védő felszereléseket. Az intézményen belül a várakozási idő alatt az előírt 

távolságot tartani kell egymás között. A szülőknek a szülői váróban kell várakozniuk, míg 

gyermekük a foglalkozáson részt vesz. A várakozás ideje alatt a szülő köteles gondoskodnia 

arról, hogy viselkedésével gyermeke a foglalkozásokat ne zavarja. A szülő felügyelet nélkül 

nem hagyhatja gyermekét a váróteremben. Csak a foglalkozás/ vizsgálat idejére biztosítunk 

felügyeletet. 
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A foglalkozás végén a gyermeket kizárólag a szülőnek, vagy felhatalmazottjának adhatjuk át. 

A nagyobb iskolás gyermekek csak a szülő beleegyezésével járhatnak egyedül közlekedve, 

önállóan foglalkozásokra. 

 

2. A KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA 

 

2.1. A Tagintézményi munka megfelelő szintű irányítása érdekében a tagintézmény-

vezetőnek kapcsolatban kell állnia az alábbi intézményekkel, költségvetési szervekkel, 

szervezetekkel: 

2.1.1. Külső kapcsolatok: 

 a Fenntartó és/vagy működtetővel, 

 az ellátási területhez tartozó óvodák, általános és középiskolák igazgatóival,  

 az ellátási körzethez tartózó illetékes önkormányzatok képviselőivel, 

polgármesterekkel szükség szerint, 

 más pedagógiai szakszolgálati feladatellátáshoz kapcsolódó szakmai szervezetekkel, 

civil szervezetekkel szükség szerint. 

 Az ellátási területhez tartozó Gyermekjóléti Szolgálatokkal, védőnői szolgálattal 

rendszeres esetmegbeszélések, jelzőrendszeri megbeszélések, hivatalos levelezés 

alkalmával valósul meg a kapcsolattartás a tagintézmény-vezető részéréről. 

 A Pedagógiai Szakszolgálatot megkereső tömegkommunikációt képviselő 

munkatársaknak a tagintézmény-vezető nyilatkozhat. 

 Minden más megkeresés esetén a tagintézmény-vezető jogosult hivatalos 

tájékoztatásra. 

 

2.1.2. Belső kapcsolatok 

 igazgatói tanácskozások alkalmával más tagintézmények vezetőivel, a főigazgatóval, 

 

 értekezletek alkalmával a tagintézmény alkalmazottaival. 

 

2.1.3. Kapcsolattartás módja, formája: 

 személyesen 

 telefonon 

 hivatalos levelezés útján 

 

2.2. A magas színvonalú szakmai tevékenység megvalósítása érdekében a 

szakalkalmazottnak kell kapcsolatot tartani az alábbi esetekben: 

2.2.1. Külső kapcsolatok 
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 Az ellátási körzet oktatási-nevelési intézményeinek pedagógusaival, szülőkkel 

a munkakapcsolatban résztvevő szakalkalmazott tart rendszeres kapcsolatot a feladat-

ellátási helyén. 

 A gyermekek ellátása során a gyámügy, a gyermekjóléti szolgálatok munkatársaival, a 

nevelési-oktatási intézmények pedagógusaival, a további vizsgálatot végző 

szakemberekkel a vizsgálatban részt vevő pedagógusok veszik fel a kapcsolatot. 

 A szakalkalmazottak rendszeres kapcsolatot tartanak az általuk ellátott gyermekek 

szüleivel, gyámjával, gondviselőivel, nevelőszülőkkel személyes konzultáció, 

fogadóóra keretében: 

- a logopédia és nevelési tanácsadás szakfeladaton folyamatosan, de minimum 

havi rendszerességgel 

- korai fejlesztés, oktatás és gondozás, valamint a fejlesztő nevelés esetén 

folyamatosan 

- szakértői bizottsági vizsgálat nem kezdhető a szülő jelenléte nélkül, a vizsgálat 

végén a szülő azonnal tájékoztatást kap a vizsgálat eredményéről és a szakértői 

vélemény várható tartalmáról. 

 Az illetékes Gyermekpszichiátria szakembereivel leginkább a pszichológusok tartanak 

szakmai kapcsolatot. 

 Kapcsolatot tart minden olyan egészségügyi, gyermekvédelmi intézménnyel, valamint 

országos illetékességű szakértői bizottsággal, amelyek a gyermek diagnózisának 

megalapozását igénylik, fejlesztését segítik. 

 Folyamatos a kapcsolattartás a védőnői szolgálattal. 

2.2.2. Belső kapcsolatok 

 

A pedagógusok és egyéb közalkalmazottak, óraadó kollégák, a mindennapi tevékenység során 

a szükséges mértékű közvetlen kapcsolatot tartják. 

 

 Szakalkalmazotti értekezletek alkalmával, közvetlen munkatársaival, a tagintézmény 

dolgozóival tart kapcsolatot. 

 Munkaközösségi értekezletek alkalmával más tagintézmények alkalmazottaival tart 

kapcsolatot. 

2.3. A zökkenőmentes ügyintézés érdekében a gyógytornász, szakszolgálati titkár és 

gyógypedagógiai asszisztens tart rendszeres kapcsolatot az alábbi esetekben: 

 tanulókkal, gyermekekkel (pl.: gyermekek kísérése) 
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 fenntartó alkalmazottaival (adminisztratív ügyintézés) 

 oktatási intézmények iskolatitkárával, ügyintézőjével 

 szülőkkel, pedagógusokkal időpont egyeztetés miatt 

 a tagintézmény minden dolgozójával 

2.4. A szakmai értekezletek rendje 

 

A szakalkalmazotti közösség, a tagintézmény pedagógus munkakörében foglalkoztatottak 

közössége, a Tagintézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve.   

Az alábbi szakmai értekezletek segítik a szakmai munkánkat: 

 

- alakuló értekezlet, tanévnyitó értekezlet, tanévzáró értekezlet, 

- munkaterv szerint szakmai értekezlet 

- team megbeszélések/értekezletek szükség szerint 

 

Rendkívüli értekezletet kell összehívni, ha a szakalkalmazotti közösség tagjainak több mint 

fele kéri, illetve a tagintézmény vezetője ezt indokoltnak tartja. 

Az értekezletekről emlékeztető, a jogszabályban meghatározott esetekben, jegyzőkönyv 

készül. 

A belső kapcsolattartás legfontosabb színtere a munkamegbeszélés és munkaértekezlet, ahol a 

szükséges tájékoztatáson túl, a felmerülő problémák közös megoldása és esetmegbeszélések 

segítik a kollektív munkát.  Minden héten team-megbeszélés keretében a szakértői bizottsági 

tevékenység munkáját megbeszéljük. Az értekezletek idejét és formáját a Munkaterv 

tartalmazza. 

3. A TAGINTÉZMÉNYBEN FOLYÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ 

SZABÁLYOK   

 

A belső ellenőrzés célja: 

 

A belső ellenőrzés legfontosabb célja a minőségelvű munkavégzés megvalósítása. A belső 

ellenőrzésnek minden szinten biztosítani kell a vezetői munka hatékonyságát és valamennyi 

tevékenység során segítenie kell az intézmény életét és az intézmény működését meghatározó 

külső és belső jogszabályok, szabályzatok, utasítások betartását és betartatását, a 

szabálytalanságok feltárását, a felelősség megállapítását. 

 

A tagintézményi belső ellenőrzés feladatai: 

- biztosítsa a tagintézmény törvényes (a jogszabályokban, az éves munkatervben és 

egyéb belső szabályzataiban előírt) működését, 

- segítse elő a tagintézményben folyó munka eredményességét, hatékonyságát, 

- segítse elő a tagintézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését, 
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- az intézményvezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a 

dolgozók munkavégzéséről, 

- feltárja és jelezze az intézményvezetés és a dolgozók számára a szakmai és jogi 

előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt, 

- szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével kapcsolatos 

belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

 

Az ellenőrzés irányelvei: 

- Biztosítsa a tagintézmény felelős vezetője számára az információt az intézményben 

folyó munka tartalmáról és annak színvonaláról. 

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

intézmény törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai működését. 

- Fogja át a pedagógiai munka egészét 

- Biztosítsa a Pedagógiai Szakszolgálat jogszerű működését. 

 

Az ellenőrzés kiterjed: 

 

- munkafegyelemre 

- a munka minőségére, színvonalára 

- a munkaköri kötelezettségben meghatározott feladatokra 

 

 Az ellenőrzés fajtái: 

 

Tervszerű, munkatervben rögzített, előre megbeszélt szempontok szerint. 

Spontán, alkalomszerűen, a problémák feltárása, megoldása érdekében, vagy napi 

felkészültség mérése érdekében. 

 

A látogatás mindenkor a jobbítás, a segítés érdekében történik. A tapasztalatokat értékeljük, 

meghatározzuk a fejlesztési lehetőségeket. Az általános tapasztalatokat közösen 

megbeszéljük. 

 

Az igazgató egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit meghatározott céllal 

és jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 

4. A TAGINTÉZMÉNYEK ELLÉTÁSI TERÜLETE, INTÉZMÉNYEK 

CÍMJEGYZÉKE 

 

Ellátási körzetünk Vásárosnamény Járás területén lévő nevelési-oktatási intézmények. 

 

 

Ss

z: 

Település 

neve: 
Óvoda címe: Iskola címe: 
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1, Aranyosapáti 

Aranyosapáti Napsugár Óvoda és 

Bölcsőde 

4634 Aranyosapáti Petőfi út 8. 

Papi Kölcsey Ferenc Általános 

Iskola Aranyosapáti Tagiskola  

Aranyosapáti 4634 Petőfi út 4. 

2, Barabás 

Tiszakerecsenyi Közös Egységes 

Óvoda- Bölcsőde Barabási 

Óvoda- Bölcsőde Tagintézménye  

4937 Barabás  Árpád út 16. 

 

3, Beregdaróc 

Beregdaróc Napközi Otthonos 

Óvoda 

4934 Beregdaróc Rákóczi út 2. 

Wesley János Óvoda, Általános és 

Középiskola I. László Király 

Tagintézménye 

4934  Beregdaróc Rákóczi út 3. 

4, Beregsurány 

Csarodai Közös Óvoda 

Beregsurányi Óvoda 

Tagintézménye 

4933 Beregsurány Árpád út 73. 

Csarodai Herman Ottó Általános 

Iskola Beregsurányi 

Tagintézménye 

4933  Beregsurány Rákóczi út 1. 

5, Csaroda 
Csarodai Közös Óvoda 

4844  Csaroda Beregszászi út 31. 

Csarodai Herman Ottó Általános 

Iskola 

4844 Csaroda Beregszászi út 58. 

6, Gelénes 

Csarodai Közös Óvoda Gelénesi 

Óvoda  

Tagintézménye 

4844, Gelénes, Kossuth utca 24. 

 

7, Gemzse 

Wesley János Óvoda Általános és 

Középiskola Gemzsei 

Tagintézmény Óvodája 

4567 Gemzse Kossuth út 73. 

Wesley János Óvoda, Általános és 

Középiskola Gemzsei 

Tagintézménye 

4567 Gemzse Dózsa György út 1 

8, Gulács 

Wesley János Óvoda Általános és 

Középiskola Gulácsi 

Tagintézmény Óvodája 

4842 Gulács Rákóczi utca 18 

Wesley János Óvoda Általános és 

Középiskola Gulácsi 

Tagintézménye  

4842 Gulács Szabadság utca 2. 
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9, Gyüre 

Wesley János Óvoda Általános 

Iskola Szakképző Iskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola 

4813 Gyüre Vörösmarty út 5. 

Wesley János Óvoda Általános 

Iskola Szakképző Iskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola 

4813 Gyüre Árpád út 33. 

10

, 
Ilk 

Aprók Háza Óvoda és Konyha 

4566 Ilk Hajnal út 5. 

Tornyospálcai Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen 

Gábor Tagintézménye 

4566 Ilk Bethlen G utca 58. 

11

, 
Jánd 

Áldás Református Óvoda 

Vadvirág Tagóvodája  

4841 Jánd Rákóczi út 44. 

 

12

, 
Kisvarsány 

Áldás Református Óvoda 

Napsugár Tagóvodája  

4811 Kisvarsány Fő út 5. 

 

13

, 
Lónya 

Hétvezér Baptista Általános 

Iskola, Óvoda és Alapfokú 

Művészeti Iskola Lónyai 

Telephelye  

4836 Lónya Árpád út 95. 

Hétvezér Baptista Általános Iskola, 

Óvoda és Alapfokú Művészeti 

Iskola Lónyai Telephelye  

4836 Lónya Árpád út 95. 

14

, 
Márokpapi  

Wesley János Óvoda, Általános és 

Középiskola Márokpapi 

Tagintézménye  

4932 Márokpapi, Fő út 1-7 

15 Nagyvarsány 

Nagyvarsányi Református 

Általános Iskola és Óvoda  

4812 Nagyvarsány Kossuth út12-

16. 

Nagyvarsányi Református 

Általános Iskola és Óvoda  

4812 Nagyvarsány Kossuth út 12-

16. 

16 Nyírmada 
Nyírmadai Napsugár Óvoda 

4564 Nyírmada Sugár utca 1. 

Patay István Általános Iskola 

4564 Nyírmada Honvéd út 36-38. 

17

, 
Pusztadobos 

Pusztadobosi Óvoda és Konyha 

4565 Pusztadobos Petőfi utca 85. 

Pusztadobosi Általános Iskola  

4565 Pusztadobos Petőfi utca 48. 
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18

, 
Tarpa 

Tarpai Kiskuruc Óvoda, Bölcsőde 

és Konyha 

4931 Tarpa Kossuth út 19/f 

Tarpai Esze Tamás Általános 

Iskola 

4931 Tarpa Kossuth út 19/f 

19

, 
Tiszaadony 

Hétvezér Baptista Általános 

Iskola, Óvoda és Alapfokú 

Művészeti Iskola Tiszaadonyi 

telephelye 

4833 Tiszaadony Rákóczi utca 22. 

 

20 Tiszakerecseny 

Tiszakerecsenyi Közös Egységes 

Óvoda-Bölcsőde  

4834 Tiszakerecseny Árpád út 30 

Hétvezér Baptista Általános Iskola, 

Óvoda és Alapfokú Művészeti 

Iskola Tiszakerecsenyi telephelye 

4834 Tiszakerecseny Árpád út 30. 

21 Tiszaszalka 

Hétvezér Baptista Általános 

Iskola, Óvoda és Alapfokú 

Művészeti Iskola Tiszaszalkai 

telephelye 

4831 Tiszaszalka Arany János út 

7. 

Hétvezér Baptista Általános Iskola, 

Óvoda és Alapfokú Művészeti 

Iskola  

4831 Tiszaszalka Petőfi Sándor 

utca 6-8. 

22 Vámosatya 

Hétvezér Baptista Általános 

Iskola, Óvoda és Alapfokú 

Művészeti Iskola Vámosatyai 

telephelye 

4936 Vámosatya Szabadság út 90. 

 

23 Olcsva 

Vásárosnaményi Játékország 

Óvodái Olcsvai Tagóvodája, 

Platán Óvoda  

4826 Olcsva Petőfi út 5. 

 

24 Vásárosnamény 

4800 Vásárosnaményi 

Játékország Óvodái 

4801 Vásárosnamény 

Bartók B utca 24. 

 Vásárosnaményi Eötvös József 

Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola, 4800 

Vásárosnamény Rákóczi út 6-

12. 

 Vásárosnaményi II. Rákóczi 

Ferenc Gimnázium 

4800 Vásárosnamény Kossuth 

út 9.B 
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 Lónyay Menyhért Baptista 

Szakgimnázium és 

Szakközépiskola, 4800 

Vásárosnamény Kossuth út 

9.C,A 

25

, 

Vásárosnamény 

II. 

Vásárosnaményi Játékország 

Óvodái Aranyablak Tagóvodája  

4803 Vásárosnamény II. Óvoda 

utca 2 

Vásárosnaményi Eötvös József 

Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola Petőfi Sándor 

Tagintézménye, 4803 

Vásárosnamény II. Iskola út 54. 

26

, 

Vásárosnamény 

III. 

Vásárosnaményi Játékország 

Óvodái Tündérkert Tagóvodája  

4803 Vásárosnamény III. 

Damjanich utca 25. 

Vásárosnaményi Eötvös József 

Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola Kölcsey Ferenc 

Tagintézménye, 4804 

Vásárosnamény III. Damjanich út 

34. 
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6/O. sz. mellé klet 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Záhonyi 

Tagintézményére vonatkozó szabályok 
 

Tagintézmény:  

 

 Ügyviteli telephelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Záhonyi 

Tagintézménye 4625 Záhony, Alkotmány út 29. 

Intézmény webcíme: https://zhnevtan.webnode.hu/ 

A tagintézmény bélyegzőinek lenyomata  

 

Az intézmény fejbélyegzője:  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Záhonyi Tagintézménye 

 

Az intézmény körbélyegzője: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Záhonyi Tagintézménye / középen címer/ 

 

Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak 

- igazgató (az igazgató távollétében a helyettesítési rend alapján)  

Intézményi bélyegzőt csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni. Használaton kívül a 

bélyegzőt / az iroda zárható szekrényébe/ el kell zárni. 

 Az alkalmazható bélyegzők 

  

A hivatalos bélyegzők  

  

 A Tagintézmény a hivatalos eljárásai során a következő bélyegzőket alkalmazza:  

-  A Tagintézmény bélyegzője körbélyegző, 

           -   Az Intézmény fejbélyegzője  

 

Az Intézmény hivatalos eljárás során alkalmazott bélyegzőit a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat SZMSZ-ének BÉLYEGZŐ NYILVÁNTARTÁS ÉS  

BÉLYEGZŐKEZELÉSI SZABÁLYZAT 7.sz melléklet tartalmazza.  
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 A nem hivatalos bélyegzők  

  

Az Intézmény a működése során – részben a munka gyorsítása érdekében – további 

bélyegzőket alkalmazhat. Az alkalmazott bélyegzők típusát és a bélyegzők szövegét a 7.sz. 

melléklet tartalmazza.  

- iktatós bélyegző 

- dátumbélyegző 

- érkeztető bélyegző 

- díj hitelezve bélyegző 

- szakmai teljesítés igazolva bélyegző 

- hitelesítő bélyegző 

  

A bélyegzők kezelésére vonatkozó szabályok  

  

A hivatalos bélyegzők kezelése  

  

A bélyegzők használatára vonatkozó szabályok:  

 A hivatalos bélyegzőket – az adott bélyegző rendeltetését figyelembe véve – a 

bélyegzők használójaként kijelölt személyek kezelhetik.  7.sz. melléklet. 

 A hivatalos bélyegzőket csak hivatalos használatra lehet használni.  

 A bélyegző kezelő köteles úgy kezelni, hogy azokhoz illetéktelen személy ne 

férhessen hozzá.  

 A Főigazgató feladata annak meghatározása, hogy Tagintézményenként az egyes 

hivatalos bélyegzőkből hány darab szükséges.  

  

 A nem hivatalos bélyegzők kezelése  

  

A bélyegzők használatára vonatkozó szabályok:  

  

 A nem hivatalos bélyegzőket – az adott bélyegző rendeltetését, funkcióját figyelembe 

véve – a bélyegzők használójaként kijelölt személyek kezelhetik. 7.sz. melléklet  

  

 A nem hivatalos bélyegzőket az adott bélyegzőhasználó a munkájának 

meggyorsítására, az iratok egységes, esztétikus megjelenésének elősegítésére 

használja.  

 A Főigazgató feladata annak meghatározása, hogy munkakörönként, illetve 

beosztásonként az egyes nem hivatalos bélyegzőkből hány darab szükséges.  
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AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE: 

 

A tagintéz mény vez etés e:  

A tagintézmény vezetője az igazgató. Az igazgató munkáját, a tagintézmény vezetésével 

összefüggő feladatait – a tagintézmény egy vagy több feladatának szakmai koordinálását 

ellátó igazgatóhelyettes segíti.  

 

 Igaz gató:  

 közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel 

 a szakmai munkáért, 

 a szakalkalmazotti testület vezetéséért, 

 a szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, 

végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, 

 a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

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

valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért, 

 a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért. 

 kapcsolatot tart a főigazgatósággal és a székhellyel, 

 adatszolgáltatást végez a főigazgatóság felé, 

 ellenőrzési feladatokat lát el, 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

A TAGINTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁSA 

 

 A tagin téz mény-vez ető fele lőssége  
 

A tagintézményvezető személyében felelős: 

 

 Az Intézmény szakszerű és törvényes működéséért 

 Az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a szakmai hatékonyság és a 

gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért (a részben önállóság 

lehetőségein, keretein belül) 

 A szakmai munkáért 

 A tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak 

teljességéért és hitelességéért 

 A munkavégzés egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a 

balesetek megelőzéséért. 

 

A tagintézmény vezetése körében a vezető: 

 

- szervezi és ellenőrzi az intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai 

követelmények érvényesülését 
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- döntésre előkészít az intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos 

minden olyan ügyet, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy 

hatáskörébe 

- előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket és az intézmény 

közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait 

- kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához 

szükséges intézkedések megtételét 

- gyakorolja a ráruházott munkáltatói, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot az 

intézmény közalkalmazottai felett 

- tájékoztatást ad a fenntartónak az intézmény tevékenységéről 

- teljesíti a KLIK illetékes tankerületi igazgatója által kért adatszolgáltatást 

- szakmai értekezletet hív össze az intézmény működésével kapcsolatos feladatok 

megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, az operatív 

feladatok irányítása céljából. 

Tagintézmény-vezetői tanács:  

 

elnöke:  igazgató, 

tagjai:  igazgató, igazgató-helyettes(ek), telephely(ek) választott képviselői. 

 

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

meghívót, a testület tagjainak legkésőbb az ülés előtt nyolc munkanappal meg kell küldeni.  

A tagintézmény-vezetői tanács üléseit legalább kéthavonta tartja, összehívásáról az igazgató 

dönt. Az ülést az igazgató vezeti, az ülésről jegyzőkönyv és emlékeztető készül. 
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A tagintézmény-vezetői tanács feladata: 

- az intézmény feladatainak összehangolása, a hatékony feladatellátás megszervezése, 

irányítása 

- állást foglal a tagintintézmény, működésével összefüggő kérdésekről (a költségvetés 

hatékony felhasználásáról), 

- állást foglal a tagintézmény egészének működését befolyásoló személyi, tárgyi 

feltételeket érintő javaslatokról, továbbá mind arról, amiről az igazgató állásfoglalást 

kér, 

- javaslattevő jogkörrel rendelkezik az tagintézmény működésével kapcsolatos minden 

kérdésben, 

- előkészíti az alkalmazotti/szakalkalmazotti értekezleteket, dönt az összehívás 

időpontjáról, napirendjéről. 

A tagintézmény-vezetői tanács működési rendjét a tanácsok éves munkaterve szabályozza.  

A tagintézmény-vezetői tanács akkor határozatképes, ha tagjainak legalább 2/3-a jelen van.  

Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Amennyiben az igazgatótanács 

nem határozatképes, akkor az ülést 8 napon belül újra össze kell hívni. 

Rendkívüli összehívásra kerül sor, ha a tagok több, mint 50%-a az okok megjelölésével azt 

írásban indítványozza, vagy az elnök  annak összehívásáról dönt. 

A tanács elnöke és tagjai a jogszabályban meghatározott kötelező órák ellátásán túl látják el a 

vezetői feladataikat. 

 

A vezető helyettesítése, a helyettesítés rendje  

 

A tagintézményben, nincs igazgató-helyettes, a helyettesítést a Vásárosnaményi, vagy a 

Baktalórántházi Tagintézmény igazgatója látja el előzetes egyeztetés alapján. Az azonnali 

döntést igénylő valamennyi ügyben a helyettesítő igazgató dönt. A döntést követően a 

legrövidebb idő alatt az igazgatót tájékoztatja. Halasztható ügyek esetében a távol lévő 

igazgatóval való egyeztetést követően, az ő szóbeli jóváhagyásával, teljes döntési jogkörrel 

rendelkezik a helyettesítő igazgató. A tagintézmény-igazgató akadályoztatása esetén a 

helyettesítő igazgató aláírási jogkörrel rendelkezik, kivéve a személy ügyet érintő ügyek 

esetében: az új dolgozó felvételének kérelme, óraadói és túlmunkaszerződések, 

beszerzésekkel kapcsolatos igények és kötelezettség vállalások elindítása, amelyek a 

tagintézmény-igazgató kizárólagos jogkörébe tartoznak. A gazdálkodással és személyüggyel 

kapcsolatos nem halasztható ügyekben a főigazgató jár el. A szakértői véleményeket a 

helyettesítő vezető írja alá a helyettesítés időszakában. 
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A TAGINTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE: 

 

 

Igazgató 

Igazgató-helyettes  

Pedagógusok, és a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak Ügyviteli 

alkalmazott 

Nevelési 

tanácsadás 

Logopédiai 

ellátás 

Szakértői 

bizottsági 

tevékenység 

Gyógytestne- 

velés 

Iskolapszicho- 

lógiai, 

óvodapszicho- 

lógiai ellátás 

Kiemelten 

tehetséges 

gyermekek, 

tanulók 

gondozása 

Konduktív 

pedagógiai 

ellátás 

Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás 

Szakszolgálati 

titkár 

Pszichológus Logopédus Pszichológus Gyógytest 

-nevelő 

Pszichológus Pszichológus Konduktor Gyógypedagógus 

Gyógypeda- 

gógus 

 
Gyógypeda- 

gógus 

 

  
Pedagógus 

 
Pszichológus 

Fejlesztőpe- 

dagógus 

 Logopédus     Gyógypedagógiai 

asszisztens 
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AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE 

 

Az Intézmény egész évben folyamatosan működik,  

 

Az Intézmény a feladatainak ellátásához évente, a tanév rendjéhez igazodva munkatervet 

készít. A munkatervnek biztosítania kell, hogy a tagintézmény:  

 

 Januárban és februárban kezdeményezett, az Oktatási Hivatali kirendelkésére a 

jogszabályban meghatározott határidőig 

o elvégezzék a tankötelezettség teljesítésének megkezdése alóli mentesítésre 

vonatkozó komplex szakértői vizsgálatokat   

o elkészüljenek és postázásra kerüljenek a komplex szakértői vélemények az 

Oktatási Hivatal felé a 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet 44/A § és 44/B§  

előírásai szerint.  

 május utolsó munkanapjáig elkészüljenek azok a szakértői vélemények, 

amelyek tekintetében közigazgatási hatósági eljárás indult 

Az Intézmény munkarendje 

 

A pedagógusok teljes munkaideje: A kötelező óraszámokból, valamint a nevelő-oktató 

munkával, vagy a gyermekekkel a szakfeladatnak megfelelő foglalkozással összefüggő 

feladatok ellátásához szükséges munkaidőből áll. 

Az intézményben pedagógus munkakörben dolgozók kötelező óraszáma: 

 

 Igazgató: 4 óra 

 Gyógypedagógus: 21 óra 

 Pszichológus: 21 óra 

 Logopédus: 21 óra 

 Gyógytestnevelő: 21 óra 

 Fejlesztő pedagógus: 21 óra 

 

 

A pedagógusok munkaidő beosztását meghatározza a tanév rendje, az éves munkaterv és az 

órarend. A pedagógus az intézményben ellátandó feladatok végzéséhez szükséges 

időtartamon túlmenően nem köteles az intézményben tartózkodni. 

A Pedagógiai Szakszolgálat intézményében alkalmazott pedagógusok a kötelező óraszám 

keretében végzik a gyermekek, tanulók vizsgálatával, egyéni vagy csoportos 

foglalkoztatásával, a tanácsadással kapcsolatos feladatokat. 

A közvetlen foglalkozásra megállapított időn kívül látják el a szakvéleményhez szükséges 

vizsgálatok, illetve a közvetlen foglalkozások előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a 

vizsgálatok keretében készített vélemények egyeztetését, a pedagógiai- és szakvélemények 

elkészítését, biztosítják a folyamatos nyitva tartást, továbbá végzik a gyermek, tanuló 

fejlődéséhez szükséges egyéb, intézményen kívüli tevékenységet, utaznak a gyermekhez, 
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tanulóhoz. 

A munkaidő nyilvántartása a dolgozó jelenléti ívén, valamint a Pedagógus Munkaidő 

Nyilvántartó lapján történik meg. Ezeknek a dokumentumoknak a napi szintű vezetése a 

munkavállaló feladata, a tagintézmény-vezető, vagy a helyettese, hónap végén aláírásával 

hitelesíti. A jelenléti íven elkülöníthető módon kell megjelölni a neveléssel-oktatással 

lekötött munkaidőt, valamint a kötött munkaidő terhére végzett feladatokat. A kötött 

munkaidő heti 11 óra, melyből 3 órát kötelező a dolgozónak a tagintézményben eltöltenie. 

Az 3 óra kötött munkaidő a következő bontásban jelenik meg:  

- Hétfői napokon 3 kötött óra 13:00-tól-16:00-időtartamig / kivétel ez alól, ha 

munkaközösségi értekezleten vesz részt a pedagógus/ 

A nevelés-oktatással lekötött munkaidőt, továbbá a kötött munkaidőt minden pedagógusnak 

fel kell tüntetnie az órarendjében, amelyet a tagintézmény vezető, vagy a helyettese hagy 

jóvá.  

Csak olyan órarend alkalmazható a pedagógusok számára, melyet a tagintézmény vezetője, 

aláírásával elfogadott, és megküldte a főigazgatóság felé. A munkaidő beosztásról szóló 

dokumentáció (órarend), a tagintézmény irattárában egy tanévre vonatkozóan megőrzésre 

kerül.  

Az intézmény nem pedagógus dolgozóinak tervezett munkaidő beosztása: 

 szakszolgálati titkár: hétfő-csütörtök 7
45 

– 16
30

 

                                                              péntek 745- 1400
 

 gyógypedagógiai asszisztens:  hétfő-csütörtök  800-1630
 

        péntek 800- 1400 

 

 

A részfoglalkozású munkatársak a megbízási szerződésben rögzített óraszámban látják el 

feladatukat. 

A munkarendet az intézmény vezetője határozza meg. A dolgozónak kötelező elfogadnia azt 

az órarendet, amelyet a vezető készít. Csak olyan órarendben végezhető tevékenység, 

amelyet a vezető aláírásával és az intézmény bélyegzőjével hitelesít.  

A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak végzettségi és szakképzettségi 

követelményei 

 

 

A pedagógiai 

szakszolgálati 

tevékenység 

Pedagógus-munkakör 

megnevezése 

A tevékenység ellátásához 

szükséges végzettség és 

szakképzettség 

korai fejlesztés és 

gondozás 

gyógypedagógus gyógypedagógus 

 pszichológus klinikai gyermek 

szakpszichológus 
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  klinikai és mentálhigiénés 

(felnőtt) szakpszichológus 

  tanácsadó szakpszichológus 

  neuropszichológiai 

szakpszichológus 

 konduktor konduktor 

szakértői bizottsági 

tevékenység 

pszichológus klinikai gyermek 

szakpszichológus 

  pedagógiai szakpszichológus 

  óvoda- és iskolapszichológus 

  óvoda- és iskola-

szakpszichológus 

  tanácsadó szakpszichológus 

  neuropszichológiai 

szakpszichológus 

 gyógypedagógus gyógypedagógus 

 konduktor konduktor 

nevelési tanácsadás fejlesztő pedagógus bármely pedagógus és a 

beilleszkedési, a tanulási, a 

magatartási nehézségekkel 

küzdő gyermekek, tanulók 

szűrésére, csoportos és egyéni 

foglalkoztatására jogosító 

szakirányú továbbképzésben 

szerzett szakképzettség 

  oligofrénpedagógia szakos 

gyógypedagógiai tanár, 

tanulásban akadályozottak 

pedagógiája vagy logopédia 

vagy pszichopedagógia szakos 

gyógypedagógus, 

gyógypedagógiai tanár vagy 

terapeuta, gyógypedagógus 

tanulásban akadályozottak 

pedagógiája vagy logopédia 

vagy pszichopedagógia 

szakirányon 

 gyógypedagógus gyógypedagógus 
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 pszichológus klinikai 

gyermekszakpszichológus 

  tanácsadó szakpszichológus 

  pedagógiai szakpszichológus 

  óvoda- és iskolapszichológus 

  óvoda- és iskola-

szakpszichológus 

  klinikai és mentálhigiénés 

(felnőtt) szakpszichológus 

  neuropszichológiai 

szakpszichológus 

 konduktor konduktor 

logopédiai ellátás logopédus logopédia szakos 

gyógypedagógiai tanár, 

  gyógypedagógus logopédia 

szakirányon 

  pedagógiai szakpszichológus 

  óvoda- és iskolapszichológus 

  óvoda- és iskola-

szakpszichológus 

 tanácsadó pedagógus bármely egyetemi szintű 

pedagógus végzettség és 

szakképzettség 

  bármely főiskolai szintű 

pedagógus végzettség és 

szakképzettség, diáktanácsadás, 

vagy iskolai tanácsadó és 

konzultáns pedagógus vagy 

tanulási és pályatanácsadás vagy 

pályaorientációs tanár 

szakirányú továbbképzési 

szakképzettséggel vagy 

pályaorientáció szakterületen 

szerzett szakvizsgával 

konduktív 

pedagógiai ellátás 

konduktor konduktor 

gyógytestnevelés gyógytestnevelő tanár gyógytestnevelő tanár 

  gyógytestnevelő-
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egészségfejlesztő tanár 

iskolapszichológiai, 

óvodapszichológiai 

ellátás 

iskola- és óvodapszichológia 

koordinátora 

pedagógiai szakpszichológus 

  óvoda- és iskolapszichológus 

  óvoda- és iskola-

szakpszichológus 

  tanácsadó szakpszichológus 

kiemelten 

tehetséges 

gyermekek, tanulók 

gondozása 

tehetséggondozó koordinátor pedagógiai szakpszichológus 

  óvoda- és iskolapszichológus 

  óvoda- és iskola-

szakpszichológus 

  tanácsadó szakpszichológus 

  pedagógus, tehetségfejlesztő 

szakirányú végzettségg 

 

 

Feladat ellátás rendje 

 

Minden tanévben az éves munkaterv alapján rögzítjük az tanévre vonatkozó feladatukat. A 

feladatellátás rendjét mindig az aktuális igények befolyásolják, melyik szakterületen 

jelentkezik nagyobb igény annak megfelelően osztja meg a feladatot az igazgató a 

végzettségek figyelembe vételével. Félévkor az feladatmegosztás felülvizsgálata megtörténik, 

és szükség szerint átcsoportosítások történhetnek, a hatékony feladatellátás érdekében. 

 

Nem pedagógus munkakörben 

 

Az intézményben nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak heti 40 órában, a 

munkaköri leírásban meghatározott munkaidő beosztásban tartózkodnak az intézményben. A 

gyógypedagógiai asszisztens heti 40 órában segíti a különböző szakfeladatokon 

tevékenykedő szakemberek munkáját.   

A részfoglalkozású munkatársak a megbízási szerződésben rögzített óraszámban látják el 

feladatukat. 

Az Intézmény a folyamatos nyitva tartás érdekében, a szorgalmi időn kívül, ügyeleti rend 

szerinti munkavégzéssel biztosítja a folyamatos ellátást. Az ügyeleti rend kialakításának fő 

szempontja, hogy a különböző szakemberek az Intézmény területén folyamatosan 

elérhetőek legyenek. Az elérhetőséget az intézmény a honlapján közzéteszi a folyamatosan 
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változó munkaszervezés miatt ez tanévenként változhat, ezért ezt a tagintézmény az éves 

Munkatervében szabályozza. 

 

Szakmai értekezletek rendje: 

A szakalkalmazottak tagintézményen belül és megyei munkaközösségi értekezleteken 

vesznek részt. A megyei munkaközösségek éves munkaterv alapján működnek. A 

tagintézményben a szakalkalmazottak mindig abba a munkaközösségbe tartoznak, amely 

szakfeladaton az adott évben munkát végeznek. Több szakfeladat esetén a pedagógus maga 

dönti el, hogy melyik munkaközösség tagja lesz az adott évben. A munkaközösségi 

értekezleteken a pedagógustól a megjelenés elvárt, csak indokolt esetben maradhat távol.  

A tanévben tagintézményi szinten is rendszeres az értekezletek tartása. Ennek rögzítése az 

adott tanév Munkatervében történik meg. A gyakoriságok a szakmai tartalmak az adott tanév 

feladataihoz igazodnak. Az értekezlet időpontjáról az tagintézmény vezető legalább 7 nappal 

előtte tájékoztatja a közösséget az értekezlet időpontjáról. (Sürgős esetekben ettől eltérhet) 

Munkáltató által – fenntartói jóváhagyással – elrendelhető távollétek: 

A tagintézmény pedagógiai-szakmai munkája érdekében való távollét (tanévenként 5 nap), 

melyet abban az esetben tud a pedagógus érvényesíteni, ha írásban a tagintézmény vezetője, 

esetenként helyettese felé írásban kérelmez, legalább a távollét napja előtt 15 nappal, vagy ha 

a meghívó később jelenik meg, a megjelenést követő napon. A tagintézmény vezetője, vagy 

helyettese, írásban engedélyezi a munkából való távolmaradást. A következő rendezvényekre 

lehet igénybe venni a napokat: szakmai konferencián, továbbképzésen való részvétel, szakmai 

napon való megjelenés, pályaválasztási kiállításon való részvétel, az Intézmény által 

szervezett rendezvények esetében, hivatalos kiküldetés esetén, érdekképviseleti szervek 

városi, megyei, országos tisztségviselőinek hivatalos távolléte céljából. 

 

A dolgozó köteles a részvételét igazoló dokumentumot a későbbiekben leadni a tagintézmény 

vezetőjének, vagy helyettesének. Ha nem rendelkezik igazolással, akkor szóban számol be a 

kapott információkról.  
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Szakszolgálati feladatellátás nélküli munkanap 

 A 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet 34§ (5a) bekezdése alapján: „A tanévben a 

szakalkalmazotti közösség az intézmény munkatervében meghatározott pedagógiai 

szakszolgálati célra 6 munkanapot szakszolgálati feladatellátás nélküli munkanapként 

használhat fel, melyből 2 napot a teljes intézmény, 4 napot pedig a székhelyintézmény és a 

tagintézmények vonatkozásában  kell felhasználni.” 

Minden tanév elején a munkatervben rögzített módon használja fel a tagintézmény a 4 tanítás 

nélküli munkanapot, annak megfelelően, hogy az adott tanévben mire helyeződik nagyobb 

hangsúly, „nagyobb” tagintézményi értekezletre, belső szakmai továbbképzésekre, intézményi 

látogatásokra stb.  

 

A Tagintézmény nyitvatartási ideje: 

 

 hétfőtől csütörtökig: 8.00- 16.30 óra 

 pénteken: 8.00 - 14.00 óra 

 

Belépés és bent tartózkodás rendje: 

 

A munkatársak és az ügyfelek az intézmény épületében nyitvatartási időben 

tartózkodhatnak, ezen túl csak az intézményvezető vagy a helyettes jóváhagyásával lehet az 

épületben tartózkodni. 

Az intézmény munkatársai az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után fogadják. Az 

épületben a dolgozókon kívül csak azok tartózkodhatnak, akik a tagintézmény valamely 

munkatársával előre megbeszélt időpontra jöttek, vagy időpont egyeztetése miatt keresik fel 

az intézményt. 

Az épületbe történő belépéskor az ügyfelek az irodában tartózkodó kollégánál 

jelentkeznek, és ezután a várószobában tartózkodnak. A mosdón és a várón kívül az 

ügyfelek az épület helyiségeit csak az aktuális ügy kezelését ellátó személy kíséretében, 

és az ő instrukcióinak megfelelően használhatják. 

Az épületben tilos a dohányzás! 

Az épületben tartózkodó személyeknek figyelembe kell venniük az intézmény higiéniai 

szabályzatában meghatározott iránymutatásokat.   

Nem tartózkodhat az épületben az, aki a kulturált viselkedés szabályait nem tartja be, 

illetve magatartásával más ügyfelek benntartózkodását, vagy az intézményben folyó munkát 

zavarja. 

A Pedagógiai szakszolgálat igénybevétele, a beutalás menete: 

 

Pedagógiai Szakszolgálat szolgáltatásaira minden gyermek jogosult, aki a Pedagógiai 

Szakszolgálat illetékességi körzetében lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy a 

járásban intézményes ellátásban részesül.  

A kiskorúakat korábban az óvodák, iskolák, hatóság egészségügyi és egyéb intézmények 

„utalták” a nevelési tanácsadóba. 

Ma már a szakszolgálat előtérbe helyezi az önként jelentkező szülőket és gyermekeket, 
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valamint a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok egyéni megkereséseit is. 

A nevelési-oktatási intézmények, a bölcsődék, a védőnők és a háziorvosok, esetleírással, 

pedagógiai, pszichológiai jellemzéssel utalják be az akadályosnak ítélt gyermekeket. 

A beutalások illetve az önkéntes jelentkezések alapján a gyermekeket előjegyzésbe veszi a 

Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa, majd az előjegyzés sorrendjében értesítik a szülőket 

arról, hogy mikor és kinél kell megjelenniük. 

Előnyt élveznek a súlyos esetek (pl. szuicid kísérlet, nagyfokú veszélyeztetettség, súlyos 

beszédhiba stb.). 

Soron kívül kerülnek vizsgálatra azok a gyerekek, akik hatósági megkeresés alapján lettek 

beutalva, így határidőhöz van kötve az adott szakvélemény elkészítése.  

A panaszok jellege szerint az intézmény vezetője a rendszeres team megbeszéléseken 

osztja el az új eseteket. 

A várakozási idő a forgalomtól, a már felvett esetek súlyosságától függ. 

 

A TAGINTÉZMÉNY BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE  
 

 A belső ellenőrzés c élja : 
 

A belső ellenőrzés legfontosabb célja a minőségelvű munkavégzés megvalósítása. A belső 

ellenőrzésnek minden szinten biztosítani kell a vezetői és a szakmai munka hatékonyságát 

és valamennyi tevékenység során segítenie kell a tagintézmény életét és az intézmény 

működését meghatározó külső és belső jogszabályok, szabályzatok, utasítások betartását 

és betartatását, a szabálytalanságok feltárását, a felelősség megállapítását. 

 

A tagintézményi belső ellenőrzés feladatai: 

- biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az éves munkatervben és egyéb 

belső szabályzataiban előírt) működését, 

- segítse elő az intézményben folyó munka eredményességét, hatékonyságát, 

- segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos környezetkímélő és hatékony 

működését, 

- az intézményvezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a 

dolgozók munkavégzéséről, munkafegyelméről, 

- feltárja és jelezze az intézményvezetés és a dolgozók számára a szakmai és jogi 

előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt, 

- szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével kapcsolatos 

belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

 

Az ellenőrzés irányelvei: 

- biztosítsa az intézmény felelős vezetői számára az információt az intézményben folyó 

munka tartalmáról és annak színvonaláról. 

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

intézmény törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai működését. 

- Fogja át a pedagógiai munka egészét 
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- Biztosítsa a Pedagógiai Szakszolgálat jogszerű működését. 

 

 

A belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai: 

- Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban, az 

intézmény belső szabályzataiban, a munkaköri leírásában, az éves ellenőrzési tervben 

előírtak szerint a tanév során folyamatosan végezni, 

- Az ellenőrzések teljesítéséről, az ellenőrzés megállapításairól közvetlen

 felettesét  tájékoztatnia kell, 

- Az ellenőrzés tényét és megállapításait írásba kell foglalnia, ha bármelyik érintett 

fél (az ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött, vagy annak felettese) kéri, 

- Hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést végzőnek: 

- a hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az ellenőrzött dolgozó figyelmét, 

- ki kell jelölnie a hiányosságok pótlására megadott határidőt, 

- a hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie kell. 

 

Az ellenőrzés kiterjed: 

- munkafegyelemre 

- a munka minőségére 

- a munkaköri kötelezettségben meghatározott feladatokra 

 

Az ellenőrzés fajtái: 

- Tervszerű, munkatervben rögzített, előre megbeszélt szempontok szerint. 

- Spontán, alkalomszerűen, a problémák feltárása, megoldása érdekében, vagy 

napi felkészültség mérése érdekében. 

A látogatás mindenkor a jobbítás, a segítés érdekében történik. A tapasztalatokat 

értékeljük, meghatározzuk a fejlesztési lehetőségeket. Az általános tapasztalatokat közösen 

megbeszéljük. 

Az igazgató egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit meghatározott 

céllal és jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 

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

végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az intézményi munkaterv részét képező 

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

felelős. 

 

A szakmai munka belső ellenőrzésének rendje 

 

A szakmai munka belső ellenőrzésének megszervezéséért, hatékony működtetéséért az 

igazgató  felelős. 

Az általánosítható tapasztalatokat – a feladatok egyidejű meghatározásával – a 

szakalkalmazotti értekezleten összegezni és értékelni kell. 

 

 A hivatali ügyrend szabályozása:  
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Aláírási jogkör és bélyegző használat: 

- a gyermekek iratanyagán: intézményvezető, vizsgálatot végző gyógypedagógusok, 

fejlesztő pedagógusok, pszichológusok, 

- a kedvezményes utazási utalványokon: az intézményvezető vagy helyettese, 

- a hivatali ügyintézéssel kapcsolatos minden egyéb nyomtatványon és levelezéseken az 

intézményvezető vagy helyettese aláírása és az intézmény körbélyegzőjének lenyomata 

szerepel. 

 

A tagintéz mén dokumentumai: 
 

- iktatókönyv, 

- postakönyv, 

- forgalmi napló, 

- számítógépes nyilvántartás, 

- a vizsgált gyermekek irat anyaga, 

- fejbélyegző, körbélyegző. 

 

BELSŐ ÖNÉRTÉKELÉS 

 

Az átfogó intézményi önértékelés megállapításai az intézmény dokumentumaiban kitűzött 

célok megvalósulásának eredményességéről adnak képet olyan módon, hogy közben számba 

veszik az intézmény adottságait, a szakalkalmazotti közösség, mint szakmai közösség 

együttműködésének formáit, a nevelő-oktató, diagnosztikai, fejlesztő munka tervezésének, 

szervezésének, ellenőrzésének, értékelésének és az eredmények visszacsatolásának 

folyamatát. Az önértékelés során az értékelők a belső és a külső partnereket is bevonják a 

folyamatba.  

Az átfogó intézményi önértékelés része a pedagógusok és a vezető önértékelése, de kiterjed 

olyan elvárások vizsgálatára is, amelyek korábban a pedagógusok és a vezető értékelésénél 

nem jelentek meg. Az intézményi önértékelés folyamatos, ötéves periódusokban zajlik, és ez 

alatt többször is sor kerülhet a pedagógusok és a vezető értékelésére, de az intézmény átfogó 

önértékelése az 5 éves ciklusban egyszer történik meg.  Az önértékelési kézikönyv 4.3.3.1 

fejezetében felsorolt önértékelési szempontokhoz tartozó elvárások közül a vastag betűvel 

kiemelt intézményi elvárásokat azonban az intézménynek az éves önértékelési tervében 

feltüntetett módon évente vizsgálnia kell. 

 

Az intézmény önértékelésének területei: 

  

1. Pedagógiai folyamatok  

2. Személyiségfejlesztés és adaptív együttműködés  

3. Eredmények  

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció  

5. Az intézmény külső kapcsolatai  

6. A pedagógiai szakszolgálati munka feltételei  
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7.  A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott szakszolgálati tevékenységet 

szabályozó dokumentumokban megfogalmazott elvárásoknak és az intézmény 

alapdokumentumaiban megfogalmazott céloknak való megfelelés. 

 

Az 1-2. és 4-6. területeken az intézményi adottságokat, az intézmény működésének jelenlegi 

állapotát méri fel az intézmény, a 3. és 7. területeken pedig, az elért eredményeit veszi 

számba. 

 

A vezetői munka önértékelési szempontjai a következő elveket tükrözik:  

 

 A vezetői munka önértékelési kritériumai legyenek jellemzőek a vezetői 

funkciókra.  

 A vezetői önértékelésnek a vezetőtől függő működési elemek értékelésére kell 

szorítkoznia.  

 A vezető önértékelésébe be kell vonni az alkalmazottakat.  

 Az értékelő személynek a visszacsatolás során a fejlesztés/fejlődés támogatását 

kell előtérbe helyeznie.  

 

A vezető önértékelése az éves önértékelési terv szerint, a vezetői megbízás második és 

negyedik évében, a vezetőre vonatkozó intézményi elvárások alapján történik. 

Az elvárások teljesülése alapján a vezető határozza meg önmaga kiemelkedő és fejleszthető 

területeit az egyes értékelési területeken belül. A vezető önértékelésének eredményét az 

informatikai rendszerben kell rögzíteni, amely azt elérhetővé teszi a vezető, az Oktatási 

Hivatal és a külső szakértők, szaktanácsadók számára. Az eredményt a vezető megosztja a 

fenntartóval, akinek lehetősége van a vezetői önértékelés eredményéhez megjegyzéseket fűzni 

a vezetői önfejlesztési terv elkészítésének támogatása érdekében.  

A vezető, az önértékelés eredménye alapján egyéni önfejlesztési tervet készít, melyet az 

informatikai rendszerben rögzít. 

A pedagógusok önértékelését az éves önértékelési tervben megjelölt felelősök és az 

informatikai rendszer támogatja, amely lehetővé teszi az értékelés során összegyűlt 

tapasztalatok, információk rögzítését, valamint összekapcsolását az önértékelés során tett 

megállapításokkal. 

Az önértékelés eredményére alapozva a pedagógus a vezetővel egyeztetve egyéni 

önfejlesztési tervet készít. 

 

KAPCSOLATOK 

 

Az intézményi munka megfelelő szintű irányítása érdekében a tagintézmény-vezető 

kapcsolatban áll az alábbi intézményekkel, szervekkel, szervezetekkel: 

 

Külső kapcsolatok csatornái: 
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 Nyíregyházi Tankerületi Központ Igazgatójával közvetlenül a tagintézmény 

vezető, vagy helyettese 

 Kisvárdai Tankerületi Központ Igazgatójával közvetlenül a tagintézmény vezető, 

vagy helyettese 

 az ellátási területhez tartozó óvodák, általános és középiskolák igazgatóival, 

pedagógusaival, megyei szakértői bizottság esetén gyógypedagógiai 

intézményekkel (óvodák, iskolák, speciális tagozatok, szakiskolák stb.) – 

kapcsolattartó: tagintézmény vezető, helyettes, pedagógus, ügyintéző, 

 gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás kapcsán bölcsődékkel és 

speciális bölcsődékkel – elsősorban a szakemberek, 

 

 az egészségügyben dolgozókkal (védőnők, gyermekorvosok, körzeti orvosok, 

gyermekpszichiáterek, neurológus szakemberek) a tagintézmény vezető, valamint 

a feladatellátásban részt vevő pedagógus, 

 az ellátási körzethez tartozó illetékes önkormányzatok képviselőivel, 

(polgármester, jegyző) – elsősorban a tagintézmény-vezetője vagy helyettesén 

keresztül, 

 az ellátási körzethez tartozó illetékes Kormány Hivatal, Járási Hivatal vezetőjével, 

képviselőjével – hatósági eljárás során a tagintézmény vezető, vagy helyettese 

 az ellátási területhez tartozó Gyermekjóléti Szolgálatokkal és gyermekvédelmi 

intézményekkel rendszeres esetmegbeszélések, jelzőrendszeri megbeszélések, 

hivatalos levelezés útján a tagintézmény vezető, helyettes, pedagógus, ügyintéző, 

 más pedagógiai szakszolgálati feladatellátáshoz kapcsolódó szakmai 

szervezetekkel, civil szervezetekkel a tagintézmény-vezető és helyettese tartja a 

kapcsolatot. 

 A Pedagógiai Szakszolgálatot szakmai kérdésekben megkereső, 

tömegkommunikációt képviselő szervezeteknek a Főigazgató jóváhagyásával, a 

tagintézmény-vezető vagy az általa megjelölt szakember nyilatkozhat. Nem 

szakmai jellegű, az intézmény működését érintő kérdésekben, a Főigazgató 

nyújthat tájékoztatást, a fenntartó beleegyezésével. 

 Minden más megkeresés esetén a tagintézmény-vezető jogosult hivatalos 

tájékoztatásra. 

 

 Belső kapcsolatok csatornái: 

 

 igazgatói tanácskozások alkalmával más tagintézmények vezetőivel, főigazgatóval 

és főigazgató helyettesekkel 

 értekezletek, szakmai megbeszélések alkalmával a tagintézmény alkalmazottaival 

 munkaközösség vezetőkkel szakmai megbeszélések során 
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 belső levelezési rendszer, belső információáramlás útján (helyben szokásos 

módon: e-mail, hirdetőtábla, telefon, személyes informálás) 

 

 

A szakalkalmazottnak kapcsolata: 

 

 Külső kapcsolatok: 

 az ellátási körzet nevelési-oktatási intézményeinek pedagógusaival, a 

munkakapcsolatban álló szakemberek tartanak rendszeres kapcsolatot a feladat-

ellátási helyen, 

 a gyermekek ellátása során a gyámhatóság, a gyermekjóléti szolgálatok 

munkatársaival, a nevelési-oktatási intézmények pedagógusaival, a további 

vizsgálatot végző szakemberekkel a vizsgálatban részt vevő pedagógusok veszik fel a 

kapcsolatot, 

 a szakalkalmazottak rendszeres kapcsolatot tartanak az általuk ellátott gyermekek 

szüleivel, gyámjával, gondviselőivel, nevelőszülőkkel személyes konzultáció, 

fogadóóra keretében, 

 az illetékes gyermekpszichiátria orvosaival, gyermekorvosokkal a szakszolgálati 

feladatellátás hatékonyságának érdekében tartanak fenn kölcsönös szakmai 

kapcsolatot, 

 a gyógytestnevelés esetén az iskolaorvosokkal, védőnőkkel ápolnak rendszeres 

kapcsolatot (szűrések eredménye, ellátandó gyermekek listájának összeállítása) 

 kapcsolatot tartanak minden olyan egészségügyi, gyermekvédelmi intézménnyel, 

valamint országos illetékességű szakértői bizottsággal, amelyek a gyermek 

diagnózisának megalapozását igénylik, fejlesztését segítik. 

 

Belső kapcsolatok: 

 Szakalkalmazotti értekezletek alkalmával, közvetlen munkatársaival, a tagintézmény 

dolgozóival tartanak kapcsolatot. 

 Munkaközösségi értekezletek alkalmával más tagintézmények alkalmazottaival állnak 

munkakapcsolatban az eredményes munkavégzés érdekében. 

 

A zökkenőmentes ügyintézés érdekében szakszolgálati titkár rendszeres kapcsolatai az 

alábbi esetekben: 

 

 Külső kapcsolatok: 

 

 oktatási-nevelési intézmények adminisztratív dolgozóival 

 szülőkkel, pedagógusokkal időpont egyeztetés miatt, 

 tanulókkal, gyermekekkel (pl.: gyermekek kísérése), 

 a Nyíregyházi Tankerületi Központ adminisztratív dolgozóival (ügyintézés, 
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adatszolgáltatás) 

 

 Belső kapcsolatok: 

 a tagintézmény minden dolgozójával napi kapcsolatban van, 

 a székhelyintézmény adminisztratív munkakörben dolgozó alkalmazottakkal 

rendszeres kapcsolatot tart (ügyintézés, adatszolgáltatás). 

 

Kapcsolattartás a szülőkkel 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás rendje : 

A szakszolgálati ellátásban részesülő gyermekek, tanulók szüleivel az érintett pedagógus, 

pszichológus tartja a kapcsolatot. Igény esetén az igazgató, illetve helyettese. Az igazgató 

minden szülőt fogad bármilyen ügyben előre egyeztetett időpontban.  

 

A kapcsolattartás módja: 

 

 Tanácsadás: a szakszolgálati feladatot ellátó pedagógusok előzetes egyeztetés alapján, 

adott helyen és időpontban fogadják a szülőket. 

 telefon, e-mail: az intézményi elérhetőségeken gyors információcserére van lehetőség 

 írásbeli: logopédiai-, nevelési tanácsadói vélemények, szakvélemények, behívások 

 egyéni igény és lehetőség szerint az óvodai és iskolai szülői értekezleteken részt 

vesznek pedagógusaink  

 fogadó órák biztosítása igény szerint 

 

Egyéb kapcsolatok 

1. Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Országos Pedagógiai 

Szakszolgálat 

2. Beszédvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és 

Gondozó Tagintézménye 

3. FPSZ Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató 

és Gondozó Tagintézménye 

4. FPSZ Látásvizsgáló Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató 

és Gondozó Tagintézménye 

5. FPSZ Mozgásvizsgáló Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató 

és Gondozó Tagintézménye 

6. Down Ambulancia Gyermekeknek 

7. Felső Szabolcsi Kórház Kisvárda Fül-, orr-, gégészeti Osztály, Csecsemő-és 

gyermekgyógyászati osztály 

8. Jósa András Oktatókórház gyermek neurológiai szakrendelés, 

gyermekpszichiátriai szakrendelés, foniátriai szakrendelés 

9. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Székhelyintézménye 
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10. Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 

11. Korai fejlesztő központok 

12. Gyógypedagógiai oktatást, nevelést biztosító intézmények 

13. Fogyatékosok érdekvédelmi egyesületei 

14. Háziorvosok, Iskolaorvosok, Védőnői Szolgálatok 

15. ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Egyesülete 4400 Nyíregyháza, 

Vécsey köz 4. 

16. Csodavár Korai Fejlesztő Centrum 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 21. 

17. Csigaház Korai Fejlesztő Központ, Pedagógiai Szakszolgálat 4600 Kisvárda, 

Kölcsey u. 5. 

 

A tagintézmény működési területe: 

 

A Záhonyi Járás települései: Benk, Eperjeske, Győröcske, Komoró, Mándok, Tiszabezdéd, 

Tiszamogyorós, Tiszaszentmárton, Tuzsér, Záhony, Zsurk 
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Ellátási körzetben működő intézmények listája 

 

EPERJESKE Dr. Udvari István Általános Iskola, 4646 Eperjeske, 

Kossuth út 74.  

Eperjeskei Kastélykert Óvoda és Konyha, 4646 Eperjeske, 

Kossuth út 74. 

KOMORÓ Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola Petőfi Sándor 

Tagiskolája, 4622 Komoró, Petőfi út 18. 

Komorói Mosolysziget Óvoda és Konyha, 4622 Komoró, 

Arany János út 2. 

MÁNDOK Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde, 4644 Mándok, 

Béke út 37-39. 

Sennyey Elza Általános Iskola, 4644 Mándok Szent István 

tér 2-3 

Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei „Kikelet” 

Egyesített Szociális Intézmény Ápoló- Gondozó 

Otthona Mándok, 4644 Mándok, Ady E. utca. 73 

TISZABEZDÉD  Lónyay Menyhért Általános Iskola Tiszabezdédi 

Tagintézménye, 4624 Tiszabezdéd, Kossuth út 1. 

Tiszabezdédi Óvoda Bölcsőde és Konyha, 4624 

Tiszabezdéd, Sport út 7. 

TISZAMOGYORÓS Tiszamogyorósi Tündérkert Óvoda és Konyha, 4645 

Tiszamogyorós, Szabadság utca 17. 

TISZASZENTMÁRTON Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola Balassi 

Bálint Tagintézménye 4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 

30-32. 

 

Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola Balassi 

Bálint Tagintézmény Óvodája 4628 Tiszaszentmárton, 

Petőfi út 2/A. 

TUZSÉR Lónyay Menyhért Általános Iskola, 4623 Tuzsér, Lónyay út 

1. 

Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és 

Konyha, 4623 Tuzsér, Kossuth út 72  
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ZÁHONY Árpád Vezér Általános Iskola és AMI, 4625 Záhony, József 

Attila út 48. 

Záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, 4625 Záhony, 

Ifjúság út 1.  

Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Közlekedési 

Szakgimnáziuma és Dr. Béres József Kollégiuma, 4625 

Záhony, Kárpát u. 

 

ZSURK Csupaszív Óvoda és Konyha, 4627 Zsurk, Kossuth Tér 65. 
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7.sz. melléklet  

Bélyegzőnyilvántartás és Bélyegzőkezelési Szabályzat 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

  

  

   

  

 

  

7.sz. melléklet 

 

  

  

 BÉLYEGZŐ NYILVÁNTARTÁS ÉS  

BÉLYEGZŐKEZELÉSI SZABÁLYZAT  

 

  

  

  

 

 

 

 

Készítette: Dr. Gavallér Andrea 

Főigazgató 

 

 

Nyíregyháza, 2021. 01. 15. 
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Szabályozási háttér: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat – 

központi előírások hiányában – a tulajdon védelme, valamint a felelősségi körök 

elhatárolhatósága érdekében, saját hatáskörében a következők szerint határozza meg a 

bélyegzők kezelésével kapcsolatos feladatokat. 

 

1. A szabályzat célja, hatálya, nyilvánossága  

  

1.1. A szabályzat célja 

  

A szabályzat célja:  

- a bélyegzők készítési rendjének meghatározása,  

- a bélyegzők tárolási, kiadási és visszavételi rendjének szabályozása,  

- a bélyegzőkkel kapcsolatos felelősségi körök meghatározása.  

1.2. A szabályzat hatálya  

  

A szabályozás kiterjed a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat keretein 

belül működő minden Tagintézményére és a Székhely intézményre.  

A szabályzat életbe lépésének hatálya: 2016. 04. 01. mellyel egyidejűleg hatályát veszti 

minden más, a bélyegzőkészítésre vonatkozó szabályozás.  

  

 1.3. A szabályzat nyilvánossága  

  

A szabályzatot valamennyi érintett személlyel ismertetni kell.  

2. Az alkalmazható bélyegzők  

  

2.1. A hivatalos bélyegzők  

 2.1.1. Az Intézmény/Tagintézmény a hivatalos eljárásai során a következő bélyegzőket 

alkalmazza:  

-  Az Intézmény/Tagintézmény bélyegzője körbélyegző, 

           -   Az Intézmény fejbélyegzője  

 

2.1.2. Az Intézmény hivatalos eljárás során alkalmazott bélyegzőit az „A” melléklet 

tartalmazza.  

  

 2.2. A nem hivatalos bélyegzők  
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Az Intézmény a működése során – részben a munka gyorsítása érdekében – további 

bélyegzőket alkalmazhat. Az alkalmazott bélyegzők típusát és a bélyegzők szövegét a  

„B” melléklet tartalmazza.  

- iktatós bélyegző 

- dátumbélyegző 

- érkeztető bélyegző 

- díj hitelezve bélyegző 

- szakmai teljesítés igazolva bélyegző 

- hitelesítő bélyegző 

  

3. A bélyegzők kezelésére vonatkozó szabályok  

  

3.1. A hivatalos bélyegzők kezelése  

  

A bélyegzők használatára vonatkozó szabályok:  

 A hivatalos bélyegzőket – az adott bélyegző rendeltetését figyelembe véve – a 

bélyegzők használójaként kijelölt személyek kezelhetik.  „C”melléklet. 

 A hivatalos bélyegzőket csak hivatalos használatra lehet használni.  

 A bélyegző kezelő köteles úgy kezelni, hogy azokhoz illetéktelen személy ne 

férhessen hozzá.  

 A Főigazgató feladata annak meghatározása, hogy Tagintézményenként az egyes 

hivatalos bélyegzőkből hány darab szükséges.  

  

3.2. A nem hivatalos bélyegzők kezelése  

  

A bélyegzők használatára vonatkozó szabályok:  

  

 A nem hivatalos bélyegzőket – az adott bélyegző rendeltetését, funkcióját figyelembe 

véve – a bélyegzők használójaként kijelölt személyek kezelhetik. „D”melléklet  

  

 A nem hivatalos bélyegzőket az adott bélyegzőhasználó a munkájának 

meggyorsítására, az iratok egységes, esztétikus megjelenésének elősegítésére 

használja.  

 A Főigazgató feladata annak meghatározása, hogy munkakörönként, illetve 

beosztásonként az egyes nem hivatalos bélyegzőkből hány darab szükséges. 
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4. A bélyegzők kezelésével kapcsolatos feladatok  

  

4.1. A bélyegzők kezelésével kapcsolatos irányítói feladatok  

  

A bélyegzők kezelésével kapcsolatos irányítói feladatokat a Főigazgató látja el, a 

Tagintézményekben használt bélyegzőkkel kapcsolatban az ott dolgozó személyek 

véleményének kikérésével.  

  

  

4.2. A bélyegzők kezelésével kapcsolatos főbb feladatok  

  

A bélyegzők kezelése, használata során a következő feladatokat kell ellátni:  

 dönteni kell az egyes bélyegzők alkalmazásának szükségességéről, meg kell határozni 

az egyes bélyegzők mikor, mely iratokon, ügyekben használhatók,  

 ellenőrizni kell a használatban lévő bélyegzők tartalmát annak jogi, illetve 

célszerűségi megfelelősége szempontjából,  

 meg kell határozni a bélyegzők jellegét, méretét stb.,  

 gondoskodni kell megfelelő tároló helyekről,  

 fel kell mérni a feladatellátáshoz és a zavartalan működéshez szükséges bélyegző 

szükségletet,  

 gondoskodni kell a bélyegzők beszerzéséről,  

 vezetni kell a bélyegző-nyilvántartást,  

 biztosítani kell az egyes bélyegzők átadás-átvételét,  

 ellenőrizni kell a bélyegzők felhasználása, őrzése szabályainak betartását.  

  

 4.3. A bélyegzők alkalmazásának szükségessége  

  

A hivatalos bélyegzők alkalmazásának szükségességét:  

 jogszabályok, valamint  

 a kiadmányozás rendjére vonatkozó belső utasítások tartalmazzák.   

A bélyegzők használata egyes iratokban, eljárásokban kötelező.  

Az Intézmény egyes tevékenységei, feladatellátása, illetve iratkezelése esetében az 

Intézményvezető dönt arról, hogy az adott ügyben, illetve meghatározott iratkezelési 

tevékenységben  

 kötelező-e, illetve  

 alkalmazható-e bélyegzőlenyomat.  
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4.4. A használatban lévő bélyegzők tartalmának jogi, illetve célszerűségi megfelelőség 

szempontjából történő ellenőrzése  

  

A használatban lévő bélyegzőket legalább félévente ellenőrizni kell abból a szempontból, 

hogy jogilag megfelelőek-e.  

  

A jogi megfelelőség tekintetében vizsgálni kell:  

 a bélyegzőn feltüntetett szerv névhasználatának jogosságát, a cím helyességét,  

 egyéb adatokat  

 a bélyegzőn található egyéb szöveg tartalmi helyességét, különösen akkor, ha az 

jogszabályi hivatkozást is tartalmaz,  

 jogszabály által meghatározott, kötelezően alkalmazandó szöveg tartalmát jogszabály 

határozza meg.  

A célszerűség szempontjából ellenőrizni kell a bélyegzők tartalmát. A célszerűségi ellenőrzés 

során meg kell győződni arról, hogy a bélyegző tartalma, a bélyegzőn feltüntetett szöveg- és 

rovatbélyegzők alkalmasak-e a megfelelő használatra. 

  

  

4.5. A bélyegzők jellege  

  

Amennyiben bélyegző alkalmazása kötelező, illetve megengedett, akkor meg kell határozni  

 bélyegzőn szereplő adatokat (szöveget, ábrát),  

 a bélyegző formáját, méretét, típusát .  

  

   

4.6. A bélyegzők tárolása  

  

A hivatalos, visszaélésre alkalmat adó bélyegzőket lemezszekrényben, vagy 

páncélszekrényben kell tartani. A bélyegzőket a használatot követően nap közben is úgy kell 

tárolni, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.  

A nem hivatalos bélyegzőket úgy kell tárolni, kezelni, hogy azok a meghatározott tárolási 

helyükre a használatot követően visszakerüljenek.  

A több személy által használt bélyegzőket használat után azonnal a kijelölt bélyegzőtárolási 

helyre kell visszahelyezni.  

A bélyegzőket a titkárságon tárolja az Intézmény/Tagintézmény, valamint a gazdasági 

irodában.    
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 4.7.  A feladatellátáshoz és a zavartalan működéshez  szükséges bélyegzőszükséglet 

felmérése  

  

A bélyegzőszükséglet felmérését a Főigazgató/Tagintézményvezető - a bélyegzőhasználók 

igényei figyelembevételével - legalább félévente elvégzi.  

A bélyegző szükséglet megállapításakor a következőket kell figyelembe venni:  

 hány személy részére szükséges adott bélyegzőt használatba kiadni,  

 a hivatalos bélyegzőkön kívül milyen bélyegzők segítik, gyorsítják a munkát, azokat 

kik használnák, hány darab kell belőlük,  

 a használatba kiadott bélyegzők állapota megfelelő-e, vagy 

szükséges-e a csere, elvesztése, vagy megsemmisülése 

indokolja-e a pótlást.  

 

4.8. A bélyegzők beszerzése  

  

A bélyegzők beszerzése kizárólag az Intézményvezető irányítására, utasítására történhet. Az 

Intézményvezető dönt az elhasználódott bélyegzők cseréjéről is.  

A bélyegzők beszerzése során – azonos bélyegzők esetén – törekedni kell arra, hogy a 

bélyegzők megkülönböztethetők legyenek, pl. automata, műanyagházas bélyegzőknél más 

színű bélyegzőt kell választani, vagy a bélyegző külső felületén feltűnően el kell helyezni az 

egyedi azonosításra szóló jelet, számot.  

  

  

4.9. A bélyegzők átadása, átvétele  

  

Amennyiben adott munkakörű dolgozó távolléte miatt szükséges a munkaköri feladatainak 

átadása, át kell adnia az általa kezelt bélyegzőket is akkor, ha a munkakört átvevő dolgozó a 

feladatok ellátáshoz szükséges bélyegzőkkel nem rendelkezik.  

  

 4.10. A bélyegző-nyilvántartás  

  

A bélyegző-nyilvántartás vezetésével a Főigazgató az „E” mellékletben meghatározott 

személyeket bízza meg.  

 

A bélyegző-nyilvántartást végző személy feladata, hogy a nyilvántartást naprakészen vezesse. 

A bélyegző-nyilvántartást sorszámozott oldalú füzetben kell vezetni, s abból lapot kitépni 

nem szabad.  
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A füzet belső oldalán szerepelnie kell a Főigazgató, mint hitelesítő személy aláírásának.  

 A bélyegző-nyilvántartás kötelező tartalmi elemei: 

  

1. A bélyegző-nyilvántartás sorszáma:  

Minden eltérő szövegezésű és formájú bélyegzőről a nyilvántartó füzetben külön 

nyilvántartó lapot kell nyitni.  

 

2. A bélyegzőlenyomat megnevezése és a lenyomat:  

A bélyegző megnevezését fel kell tüntetni, majd mellé kell tenni a tényleges 

lenyomatot.  

 

3. Bélyegző típusának, méretének, darabszámának meghatározása: Meg kell határozni a 

bélyegző típusát: hagyományos fabélyegző, vagy műanyag, illetve fém automata, méretét: 

körbélyegzőnél átmérő, fejbélyegzőnél a bélyegzőház mérete, db számát.  

4. A bélyegzők nyilvántartása:  

A bélyegzők átadás-átvételéről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a következőket:  

 a bélyegző példányszáma, az átvevő neve, címe, munkaköre, átvétel időpontja,  

 bélyegző-használat időbeli korlátozása, az átvevő aláírása (a szabályok 

tudomásul vétele), az átadó aláírása, a visszaadás időpontja, a bélyegzőt 

visszaadó és a bélyegzőt visszavevő aláírása. 

 

4.11. A bélyegzők selejtezése  

  

A használatra alkalmatlan bélyegzők az Intézményvezető utasítására selejtezendők. A 

selejtezést úgy kell végezni, hogy a selejtezett bélyegző felhasználása lehetetlenné váljon. A 

selejtezésről jegyzőkönyv készül. A nyilvántartó füzetben áthúzással történik a bélyegző 

használaton kívüli helyezése.    

  

5. A bélyegzőhasználók jogai és kötelességei  

  

5.1. A bélyegzőhasználók jogai  

  

A bélyegzőket a jelen szabályzatban felhatalmazott személyek kezelhetik, használhatják.  

A bélyegzőhasználatra feljogosított személy joga, hogy: 

 

 az adott bélyegzőt rendeltetésszerűen használja,  
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 javaslatot tegyen az általa használt bélyegzők cseréjére,  

 javaslatot tegyen adott bélyegzőből további példányok készítésére, ha úgy látja, hogy a 

feladatellátáshoz ez szükséges.  

  

5.2. A bélyegzőhasználók kötelességei  

  

A bélyegzőhasználatra feljogosított személyek a bélyegző átvételét a bélyegző- 

nyilvántartásban aláírásukkal igazolják.  

  

A bélyegző átvevői:  

 az általuk használt bélyegzőkből maguk nem készíttethetnek további példányokat,  

 a bélyegzőt harmadik személy számára nem adhatja át,  

 kötelesek a bélyegző megőrzéséről gondoskodni, a bélyegzőt a kijelölt tároló helyen 

tartani,  

 a bélyegzőt a Főigazgató kérésére visszaadni, s e tényt a bélyegző nyilvántartásban 

aláírásukkal igazolni,  

 a bélyegző elvesztésének, megrongálódásának, illetve jogi vagy célszerűségi 

alkalmatlanságának tényét haladéktalanul jelenteni.  

  

  

6. Egyéb szabályok  

  

1. A bélyegzőket különösen indokolt esetben a tárolási, használati helyüktől el lehet vinni. 

Különösen indokolt eset például az olyan szerződéskötés, megállapodás, aláírás stb., ahol a 

hivatalos helyiségeken kívül kell használni a bélyegzőket.  

A bélyegzők tárolási helyre történő visszaviteléről a különleges helyzetet követő napon 

gondoskodni kell.  

  

2. A bélyegzőhasználók kötelesek a tudomásukra jutott szabálytalanságról a 

Főigazgatót/Tagintézményvezetőt haladéktalanul tájékoztatni.  

  

3. A jogviszony megszűnésekor a kilépő dolgozónak a nála lévő bélyegzőt vissza kell 

szolgáltatnia.  

  

4. A Főigazgató/Tagintézményvezető évente legalább egy alkalommal – általában 

leltározáskor - ellenőrzi a bélyegzők használati rendjét, meglétét, a jelen szabályzatban 

foglaltak betartását.  
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7. Felelősségi szabályok  

  

A bélyegzőhasználat szabályainak betartásáért minden bélyegzőhasználó felelősséggel 

tartozik.  

A szabályok megsértőivel szemben értelemszerűen a fegyelmi felelősség szabályait kell 

alkalmazni.  

 

8. Záró rendelkezések  

  

A szabályzat 2021. január 15. napján lép hatályba, s rendelkezéseit a szabályzat hatályon 

kívül helyezéséig kell alkalmazni.  

  

 

 Nyíregyháza, 2021. január 15. 

  

  

 

Dr. Gavallér Andrea 

Főigazgató 
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„A” melléklet 

AZ ALKALMAZOTT HIVATALOS BÉLYEGZŐK SZÖVEGE 

  

  

A BÉLYEGZŐ  

FAJTÁJA  SZÖVEGE  

  

  

Körbélyegző – címeres, intézményi  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat 

4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat  

Mátészalkai Megyei Tagintézmény  

4700 Mátészalka Képes G. u. 2/A. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat  

Baktalórántházi Tagintézménye  

4561 Baktalórántháza, Petőfi u. 4. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat  

Csengeri Tagintézménye  

4765 Csenger, Kossuth út 2. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat  

Fehérgyarmati Tagintézménye  

4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár u.3. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat  

Ibrányi Tagintézménye  

4484 Ibrány, Lehel u. 59. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat  

Kemecsei Tagintézménye  

4501 Kemecse, Móricz Zs. u. 47. 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat  

Kisvárdai Tagintézménye  

4600 Kisvárda, Szent László u. 42. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat  

Mátészalkai Tagintézménye  

4700 Mátészalka, Szatmár utca 1. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat  

Nagykállói Tagintézménye  

4320 Nagykálló, Szabadság tér 5-8. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat  

Nagykállói Tagintézménye  

4320 Nagykálló, Szabadság tér 5-8. 

Telephely: 4233 Balkány Kossuth út 5. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat  

Nyírbátori Tagintézménye  

4300 Nyírbátor, Báthory út 20. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat  

Nyíregyházi Tagintézménye  

4400 Nyíregyháza. Krúdy köz 4-10. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat  

Nyíregyházi Tagintézménye  

Telephely:4465 Rakamaz, Ady E. u. 63.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat  

Nyíregyházi Tagintézménye  

Telephely:4244 Újfehértó, Debreceni út 10. 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógia 

Szakszolgálat  

Tiszavasvári Tagintézménye  

4440 Tiszavasvári, Vasvári P. u. 67/A. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógia 

Szakszolgálat  

Vásárosnamény Tagintézménye  

4800 Vásárosnamény, Rákóczi út 32. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógia 

Szakszolgálat  

Záhonyi Tagintézménye  

4625 Záhony, Alkotmány út 29. 

  

  

  

Fejbélyegző   

(hosszú bélyegző)  

  

  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat 

4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 10-12. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat  

Mátészalkai Megyei Tagintézmény  

4700 Mátészalka Képes G. u. 2/A. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat  

Baktalórántházi Tagintézménye  

4561 Baktalórántháza, Petőfi u. 4. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat  

Csengeri Tagintézménye  

4765 Csenger, Kossuth út 2. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat  

Fehérgyarmati Tagintézménye  

4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár u.3. 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat  

Ibrányi Tagintézménye  

4484 Ibrány, Lehel u. 59. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat  

Kemecsei Tagintézménye  

4501 Kemecse, Móricz Zs. u. 47. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat  

Kisvárdai Tagintézménye  

4600 Kisvárda, Szent László u. 42. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat  

Mátészalkai Tagintézménye  

4700 Mátészalka, Kazinczy F. u. 3-5. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat  

Nagykállói Tagintézménye  

4320 Nagykálló, Szabadság tér 5-8. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat  

Nagykállói Tagintézménye  

4320 Nagykálló, Szabadság tér 5-8. 

Telephely: 4233 Balkány Kossuth út 5. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat  

Nyírbátori Tagintézménye  

4300 Nyírbátor, Báthory út 20. 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat  

Nyíregyházi Tagintézménye  

4400 Nyíregyháza. Krúdy köz 4-10. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat  

Nyíregyházi Tagintézménye  

Telephely:4465 Rakamaz, Ady E. u. 63.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat  

Nyíregyházi Tagintézménye  

Telephely:4244 Újfehértó, Debreceni út 10. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógia 

Szakszolgálat  

Tiszavasvári Tagintézménye  

4440 Tiszavasvári, Vasvári P. u. 67/A. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógia 

Szakszolgálat  

Vásárosnamény Tagintézménye  

4800 Vásárosnamény, Rákóczi Ferenc út 32. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógia 

Szakszolgálat  

Záhonyi Tagintézménye  

4625 Záhony, Alkotmány út 29. 
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„B” melléklet 

  

A Bélyegző 

Fajtája Szövege 

Szakmai teljesítést 

igazoló bélyegző 
Szakmai Teljesítés Igazolva 

dátumbélyegző Aktuális Dátum 

díj hitelezve bélyegző Díj Hitelezve 

Érkeztető bélyegző 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Pedagógia Szakszolgálat 

SC1601 

Érkeztetés 

sorszáma: 

 

 

Érkeztetés kelte: 

Ügyintéző  

Iktatószám  

Melléklet/db.  
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Pedagógia Szakszolgálat  

Mátészalka Megyei Tagintézmény 

SC1602 

Érkeztetés 

sorszáma: 

 

 

Érkeztetés kelte: 

Ügyintéző:  

Iktatószám:  

Melléklet/db.  
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Érkeztető bélyegző 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Pedagógia Szakszolgálat  

Baktalórántházi Tagintézmény 

SC1603 

Érkeztetés 

sorszáma: 

 

 

Érkeztetés kelte: 

Ügyintéző:  

Iktatószám:  

Melléklet/db.  
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Pedagógia Szakszolgálat  

Csengeri Tagintézmény  

SC1604 

 

Érkeztetés 

sorszáma: 

 

 

Érkeztetés kelte: 

Ügyintéző:  

Iktatószám:  

Melléklet/db.  
 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógia 

Szakszolgálat  

Fehérgyarmati Tagintézmény  

SC1605 

 

Érkeztetés 

sorszáma: 

 

 

Érkeztetés kelte: 

Ügyintéző:  

Iktatószám:  

Melléklet/db.  
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Érkeztető bélyegző 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógia 

Szakszolgálat  

Ibrányi Tagintézmény  

SC1606 

 

Érkeztetés 

sorszáma: 

 

 

Érkeztetés kelte: 

Ügyintéző:  

Iktatószám:  

Melléklet/db.  
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógia 

Szakszolgálat  

Kemecsei Tagintézmény  

SC1607 

 

Érkeztetés 

sorszáma: 

 

 

Érkeztetés kelte: 

Ügyintéző:  

Iktatószám:  

Melléklet/db.  
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógia 

Szakszolgálat  

Kisvárdai Tagintézmény  

SC1609 

 

Érkeztetés 

sorszáma: 

 

 

Érkeztetés kelte: 

Ügyintéző:  

Iktatószám:  

Melléklet/db.  
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Érkeztető bélyegző 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógia 

Szakszolgálat  

Mátészalkai Tagintézmény  

SC1610 

 

Érkeztetés 

sorszáma: 

 

 

Érkeztetés kelte: 

Ügyintéző:  

Iktatószám:  

Melléklet/db.  
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógia 

Szakszolgálat  

Nagykállói Tagintézmény  

SC1611 

 

Érkeztetés 

sorszáma: 

 

 

Érkeztetés kelte: 

Ügyintéző:  

Iktatószám:  

Melléklet/db.  
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógia 

Szakszolgálat  

Nagykállói Tagintézmény  

Balkány Telephely  

SC1612 

 

Érkeztetés 

sorszáma: 

 

 

Érkeztetés kelte: 

Ügyintéző:  

Iktatószám:  

Melléklet/db.  
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Érkeztető bélyegző 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Pedagógia Szakszolgálat  

Nyíregyházi Tagintézmény 

SC1613 

 

Érkeztetés 

sorszáma: 

 

 

Érkeztetés kelte: 

Ügyintéző:  

Iktatószám:  

Melléklet/db.  
 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Pedagógia Szakszolgálat  

Nyíregyházi Tagintézmény 

Rakamaz Telephely  

SC1614 

 

Érkeztetés 

sorszáma: 

 

 

Érkeztetés kelte: 

Ügyintéző:  

Iktatószám:  

Melléklet/db.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Pedagógia Szakszolgálat  

Nyíregyházi Tagintézmény 

Újfehértó Telephely 

SC1615 

 

Érkeztetés 

sorszáma: 

 

 

Érkeztetés kelte: 

Ügyintéző:  

Iktatószám:  

Melléklet/db.  
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Érkeztető bélyegző 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Pedagógia Szakszolgálat  

Nyírbátori Tagintézmény  

SC1616 

 

Érkeztetés 

sorszáma: 

 

 

Érkeztetés kelte: 

Ügyintéző:  

Iktatószám:  

Melléklet/db.  
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Pedagógia Szakszolgálat  

Tiszavasvári Tagintézmény  

SC1617 

 

Érkeztetés 

sorszáma: 

 

 

Érkeztetés kelte: 

Ügyintéző:  

Iktatószám:  

Melléklet/db.  
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Pedagógia Szakszolgálat  

Vásárosnaményi Tagintézmény  

SC1618 

 

Érkeztetés 

sorszáma: 

 

 

Érkeztetés kelte: 

Ügyintéző:  

Iktatószám:  

Melléklet/db.  
 

Érkeztető bélyegző 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Pedagógia Szakszolgálat  

Záhonyi Tagintézmény  

SC1619 

 

Érkeztetés 

sorszáma: 

 

 

Érkeztetés kelte: 

Ügyintéző:  

Iktatószám:  

Melléklet/db.  
 

Hitelesítő bélyegző 

„A másolat az eredetivel mindenben megegyező, hiteles.  

Nyíregyháza 20….. év…..hó…nap 

                          ……………………………” 
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„C” melléklet 

 

Hivatalos bélyegzők kezelői  

 

Intézmény neve 

 

A hivatalos bélyegzők használatért felelős 

személy 

Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat  

Főigazgató 

Álltalános Főigazgató-helyettes 

Szakmai és Koordinációs Főigazgató-helyettes 

Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat Mátészalka 

Megyei tagintézmény 

 Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 

Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat 

Baktalórántházi Tagintézmény 

Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 

Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat Csengeri 

Tagintézmény  

Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 

Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat 

Fehérgyarmati Tagintézmény 

Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 

Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat Ibrányi 

Tagintézmény 

Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 

Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat Kemecsei 

Tagintézmény 

Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 

Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat Kisvárdai 

Tagintézmény 

Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 

Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat Mátészalkai 

Tagintézmény 

Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 

Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat Nagykállói 

Tagintézmény 

Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 

Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat Balkányi 

Tagintézmény 

Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 

Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat Nyíregyházi 

Tagintézmény 

Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 

Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat Nyíregyházi 

Tagintézmény, Rakamazi Telephely 

Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 

Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat Nyíregyházi 

Tagintézmény, Újfehértói Telephely 

Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 

Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat Nyírbátori 

Tagintézmény 

Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 
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Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat Tiszavasvári 

Tagintézmény 

Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 

Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat 

Vásárosnaményi Tagintézmény 

Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 

Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat Záhonyi 

Tagintézmény 

Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 

 

 

 

 

„D” melléklet 

 

Nem hivatalos bélyegzők használói 

 

Intézmény neve 
A nem hivatalos bélyegzők használatáért 

felelős személy 

Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat 

Székhelyintézmény 

Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 

Szakszolgálati titkár 

Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat Mátészalka 

Megyei Tagintézmény 

Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 

Szakszolgálati titkár 

Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat 

BaktalórántháziTagintézmény 

Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 

Szakszolgálati titkár 

Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat Csengeri 

Tagintézmény 

Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 

Szakszolgálati titkár 

Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat 

Fehérgyarmati Tagintézmény 

Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 

Szakszolgálati titkár 

Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat Ibrányi 

Tagintézmény 

Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 

Szakszolgálati titkár 

Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat Kemecsei 

Tagintézmény 

Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 

Szakszolgálati titkár 

Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat Kisvárdai 

Tagintézmény 

Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 

Szakszolgálati titkár 

Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat Mátészalkai 

Tagintézmény 

Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 

Szakszolgálati titkár 
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Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat Nagykállói 

Tagintézmény 

Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 

Szakszolgálati titkár 

Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat Nagykállói 

Tagintézmény Balkányi Tagintézmény 

Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 

Szakszolgálati titkár 

Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat Nyíregyházi 

Tagintézmény 

Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 

Szakszolgálati titkár 

Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat Nyíregyházi 

Tagintézmény Rakamazi Telephely 

Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 

Szakszolgálati titkár 

Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat Nyíregyházi 

Tagintézmény Újfehértói Telephely 

Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 

Szakszolgálati titkár 

Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat Nyírbátori 

Tagintézmény 

Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 

Szakszolgálati titkár 

Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat Tiszavasvári 

Tagintézmény 

Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 

Szakszolgálati titkár 

Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat 

Vásárosnaményi Tagintézmény 

Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 

Szakszolgálati titkár 

Sz-Sz.-B. M. Ped. Szakszolgálat Záhonyi 

Tagintézmény 

Tagintézmény Igazgató 

Tagintézmény Igazgató-helyettes 

Szakszolgálati titkár 

 

 

 

 

  

 

A bélyegzők eredeti lenyomatait a főigazgatóságon tárolt Bélyegző használati nyilvántartás tartalmazza. 
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„E”. melléklet 

 

1. A BÉLYEGZŐ–NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉVEL MEGBÍZOTT SZEMÉLY  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

 

  

  

A Főigazgató az alábbi személyt (személyeket) bízza meg a bélyegző– nyilvántartás vezetésével:  

X.Y……..dolgozó. 

  

A bélyegző-nyilvántartást X.Y.      Nevű, ………… beosztású személynek kell vezetni.  

 

  

  

  

  

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

………………………………………………………. 

 

   Dr.Gavallér Andrea                                                            X.Y. 

        Főigazgató       ………………………. 
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8.sz. melléklet  

INYR használati szabályzat  

 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI 

PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 

 

 

 

INYR használati szabályzata 

 

 

 

Készítette: Dr. Gavallér Andrea főigazgató 

Kiss Sándorné általános főigazgató helyettes 

 

Közreműködtek: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézmény 

vezetői 

 

      Nyíregyháza, 2020.02.15. 

 

 

 

 
 



 

503 

1.BEVEZETÉS 

 

 

1.1.Dokumentum célja 

Egységesen szabályozza az INYR használatát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálatban dolgozó kollégák számára. Biztosítsa a gyermekforgalmi adatok egységes 

nyilvántartását. 

 

1.2.Jogszabályi háttér 

 

A Nkt. 44/A. § (1)  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. 

(2) Az INYR keretében folyó adatkezelés tekintetében a hivatal az adatkezelő. 

 

2. melléklet a 2018. évi LXXXIX. törvényhez 

A pedagógiai szakszolgálatok által alkalmazott integrált nyomon követő rendszer 

 

1. Az INYR az alábbi személyes adatokat tartalmazza: 

1.1. a pedagógiai szakszolgálati ellátásban részesülő személy személyes adatai: 

a) oktatási azonosító száma; 

b) az 1. melléklet I. alcím b), e)-g) pontjában foglalt adatai, valamint hátrányos vagy halmozottan 

hátrányos helyzete; 

c) törvényes képviselőjének az Nkt. 41. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt adatai; 

d) 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; 

1.2. az ellátott adataihoz kapcsolva a pedagógiai szakszolgálati ellátására vonatkozóan 

a) 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; 

b) 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; 
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c) 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; 

d) a szűrés, vizsgálat, állapotmegismerés eredményével kapcsolatos törvényes képviselői 

nyilatkozat, a törvényes képviselői felülvizsgálati kérelem adatai; 

e) a felülvizsgálat oka, kérelmezője, legutóbbi vizsgálat, felülvizsgálat óta eltelt idő, 

felülvizsgálatot végző intézmény neve, címe, a felülvizsgálat módszere, eszköze, időpontja, 

időtartama, helyszíne, a felülvizsgálatot végző szakemberek neve, végzettsége, szakképzettsége, 

a felülvizsgálat eredménye; 

1.3. a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló jogszabályban meghatározott 

közigazgatási hatósági eljárás adatai közül 

a) az eljárás kezdeményezőjének neve, címe, elérhetősége: 

b) az eljárás oka; 

c) az eljárás eredménye; 

d) a közigazgatási hatósági eljárás ügyszáma. 

2. 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. 

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

3.1. a pedagógiai szakszolgálatnak a gyermeket, tanulót közvetlenül ellátó munkatársa, 

3.2. a gyermeket, tanulót közvetlenül ellátó pedagógiai szakszolgálati intézmény vezetője 

ismerheti meg. 

 

2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról  - 7.§ (15) A személyes adatokat 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. 

 

1.3.INYR rendszer használatának célja 

 A szakszolgálati ellátást igénylő gyermekek, tanulók kliensútjának nyomon 

követése. 

 Az intézmény forgalmi napló nyilvántartásának vezetése 

 A gyermek, tanuló részére nyújtott pedagógiai szakszolgálati ellátás 

munkanaplóban történő rögzítése. 

 Egységes gyermekforgalmi adatkezelés biztosítása intézményi, tagintézményi és 

szakfeladati szinten. 
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2. A FŐIGAZGATÓ ÉS AZ IGAZGATÓK FELADATAI 

 

2.1.Felhasználők felvétele, jogosultságok kiosztása 

 

A mester-jelszó kezelőben a főigazgató adminisztrátori jogosultságot oszt ki a tagintézmények 

vezetőinek.  

Az egyes tagintézményben a felhasználók létrehozása, hozzárendelése a tagintézményhez, 

szakfeladatokhoz a tagintézmény igazgatók feladata. Csak azon kollégák esetében tud a rendszer 

felhasználói hozzáférést biztosítani, akik a KIR SZNY-ben rögzítésre kerültek. Felhasználó 

létrehozása során van lehetőség beállítani a kollégák számára a bejelentkezéshez szükséges 

felhasználónevet, a feladatellátási helyet/helyeket és a szakterületet. A felhasználók kezelése 

menüpontban van lehetőség a feladatellátási hely és a szakterület módosítására, ha szükséges, 

továbbá itt lehet ismételt hozzáférési értesítőt küldeni. Ezeknek a beállítása a tagintézmény 

igazgató felelőssége és hatásköre. 

Az adatok rögzítését követően a rendszer automatikusan Hozzáférési értesítő e-mailt küld az 

érintettnek a KIR személyi nyilvántartásban rögzített e-mail címére, melyben a jelszó 

beállításához szükséges információk megtalálhatóak. A jelszó megváltoztatására a felhasználónak 

10 nap áll rendelkezésére az értesítő levél kiküldését követően. 

 

Az INYR alkalmazáshoz kiosztott jogosultságok naprakész vezetése, a jogosultságok szükséges 

korrekciója, az 

ellátásért felelős szakemberek kijelölése az igazgatók feladata és felelőssége. 

2.2. Gyermekforgalmi adatok, munkanaplók 

Az intézményben rögzített „Törzslap” és „Ellátás” adatok, valamint az „Ellátáshoz kapcsolódó 

időközi értékelések”, „Ellátás eredményei” és az „Ellátáshoz kapcsolódó javaslatok, intézményi 

kijelölések” alkotják az intézmény/tagintézmény forgalmi naplóját. 

 

A forgalmi naplóban szereplő adatok: 

 

 „Ügyviteli adatok: törzsszám, korábbi törzsszám 

 „Ellátott adatai”: forgalmi napló megnyitása feladatellátási hely, tanuló/gyermek neve, 

születési adatok (hely, idő), anyja neve, neme, oktatási azonosító, taj szám, kliens 

nemzetisége, HH/HHH, SNI, BTMN 

 „Gondviselő adatai”: gondviselő/törvényes képviselő neve, e-mail címe, telefonszáma 

 „Ellátás adatai”: - Ellátást nyújtó feladatellátási hely, szakterület, ellátás típusa, 

bekerülés dátuma, ellátásra jelentkezés kezdeményezője, ellátásra jelentkezés módja. A 

tanuló/gyermek intézménye az ellátás során, tanuló/gyermek évfolyama/osztályfoka, az 

ellátott életkora az ellátás megkezdésekor, tanuló/gyermek intézménytípusa. Ellátó 

szakember(ek) neve és oktatási azonosító száma, ellátásra jelentkezés oka, ellátás területe, 

ellátás gyakorisága, kapcsolódó tevékenységek (munkanapló bejegyzések), ellátás 
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értékelései (minősítés), ellátás eredménye/diagnózis, javasolt fejlesztések, könnyítések, 

javasolt intézményi ellátás, ellátás eredménye és elfogadása, felülvizsgálat tanéve, 

felülvizsgálat eredménye, ellátás csatolmánya, ellátott továbbküldése, ellátás lezárása. 

Az INYR-ben rögzített tevékenységek alkotják az Intézményben dolgozó szakalkalmazott 

kollégák munkanaplóját,.  Az ellátás típusa alapján az egyéni és csoportos tevékenységek külön 

munkanaplóba kerülnek. 

 

Az egyéni munkanaplóban szereplő adatok: 

 „Ügyviteli adatok”: törzslapszám, saját karton száma. 

 „Ellátott adatai”:  

 tanuló/gyermek neve, születési adatok, anyja neve, neme, oktatási azonosító, TAJ szám, kliens 

nemzetisége, HH/HHH, SNI, BTMN besorolás. 

 „Gondviselő adatai”:-Név  

 „Tevékenységgel kapcsolatos adatok”: szakterület, ellátás területe, ellátó szakember(ek) 

neve, oktatási azonosító száma, az ellátást nyújtó feladatellátási hely, tevékenység típusa, 

tevékenység kategória, tevékenység anyaga, kliensek száma, időpont, tevékenység 

időtartama, csatolmányok, tevékenység helye, módszer, eszköz és jelenlét. 

 

A csoportos munkanaplóban szereplő adatok: 

 Ügyviteli adatok: munkanapló sorszám 

 Csoport adatai: csoport típusa (nevesített, intézményi, nem nevesített), csoport neve, 

tétszám, intézményi csoport esetén intézmény. 

 Tevékenységgel kapcsolatos adatok: szakterület, feladatellátási hely, ellátó szakember, 

tevékenység típusa, (csoportos), tevékenység, kategória (szűrés, állapotmegismerés, 

beavatkozás, kontroll, tevékenység anyaga, időpont, tevékenység időtartama, csatolmány, 

tevékenység helye, módszer, eszköz, résztvevők száma. 

Az adatok biztosítják a sok szempontú gyermekforgalmi adatok feldolgozását, Fő szempont a 

gyermekellátás rögzítése során a felület teljes körű kitöltése. 

A forgalmi, és a munkanapló tartalmi elemeit a tagintézmények maguk határozzák meg, a helyi 

sajátosságoknak megfelelően. 

 

2.3. Gyermekforgalmi statisztikai adatok biztosítása 

 

A forgalmi naplót és munkanaplót Excel formátumban lehet a rendszerből exportálni az 

„Exportok tanügyi dokumentumok” fő menüpont legördülő almenüpontjában. Ezen táblázatok 

alapján történik az intézményben a gyermekforgalmi adatok készítése, statisztikai jelentése abban 

az esetben, ha a tagintézmény szakalkalmazottai nevelési értekezlet keretében úgy határoznak, 

hogy csak az INYR rendszerben rögzítik a tagintézmény re vonatkozó gyermekforgalmi adatokat. 
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A forgalmi napló és munkanaplók ellenőrzése a tagintézmény igazgató feladata, a tanévre 

vonatkozó belső ellenőrzés alapján. melyről jegyzőkönyv készül, és a pedagógus 

tájékoztatást kap. 

 

A lekérdezések csak akkor működnek megfelelően, amennyiben az ellátáshoz tartozó részletes 

ellátási jellemzők (az ellátás értékelése, az ellátási eredmény, a javasolt fejlesztések) is kitöltésre 

kerülnek. Ugyancsak fontos, hogy az ellátásokhoz a tevékenységek, szolgáltatási folyamatok is 

feltöltésre kerüljenek, mert ezek az adatok biztosítják a munkanaplók megfelelő adattartalmú 

exportjának lehetőségét. 

 Az intézményben kötelezően ki kell tölteni minden egyéni és nevesített csoport ellátás esetén, 

minden szakfeladatban a „törzslapot”, „ellátási lapot” „tevékenység lapot”. Az (ellátás 

eredményének hozzáadása) lapokat. (Időközi értékelés) lapot azoknál a szakfeladatoknál kell 

tölteni, ahol év közben szükséges a gyermekek /tanulók minősítése (logopédia, gyógytestnevelés) 

valamint minden szakfeladat vonatkozásában egy tanévet meghaladó ellátás esetén, tanévvégi 

értékelés esetén (lezáró), megfelelve ezzel a 15/2013 EMMI rendelet azon elvárásának, hogy a 

Szakszolgálati tevékenység során évente egyszer minősíteni kell az ellátást igénybe vevő 

gyermekek/tanulók fejlődését. A szakértői bizottsági szakfeladatban kötelezően rögzíteni kell 

továbbá a „Javaslatok, intézményi kijelölések hozzáadása” lapot is. 

Csoportos ellátás esetén az „új csoportok létrehozása” lapot és a „csoportos tevékenységek” 

lapját, valamint az ehhez kapcsolódó jelenléti adatokat. 

Minden tanév végén azokat az ellátási lapokat kell zárni, amely ellátás a következő tanévben 

biztosan nem folytatódik tovább. Az ellátási lapon az „Ellátás lezárása” gombra kattintva valósul 

meg a lezárás. A lezárás dátuma az adott év augusztus 31. 

Abban az esetben, ha az ellátási lapon a „vizsgálatra/ellátásra jelentkezés oka (vélelem, tünet)” 

vagy „a vizsgálat/ellátás területe” változik, az ellátási lapot le kell zárni, és új ellátási lapot kell 

nyitni a megváltozott adatokkal. Ezekben az esetekben, a végleges lezárás során visszamenőleg 

ki kell tölteni a „ellátás eredményei” menüpontot is. 

Minden tanév végén, minden csoportos ellátást is le kell zárni, a csoportlapokon. ha az nem fog 

azzal a csoport összetétellel tovább folytatódni a következő tanévben.  

3. SZAKALKALMAZOTTAK FELADATA 

 Az INYR rendszeres vezetése a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat ezen adminisztrációs eljárása szerint. Az elmaradás legfeljebb egy hetes 

lehet, kivéve, ha rendszer működési probléma az oka a rögzítés elmaradásának. 

 Az első találkozást követően a rendszerben a gyermek, tanuló törzslapjának, és az ellátási 

lapnak a megnyitása. 

 Minden gyermek/csoport ellátásához kapcsolódó tevékenységének naprakész rögzítése. 

 Minden hónap utolsó napján a havi gyermekforgalmi záráshoz a teljes feltöltöttség 

biztosítása. 

 A mindenkori titoktartási kötelezettség betartása 
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4. A RENDSZER FELÉPÍTÉSE, GYERMEKFORGALMI ADATOK 

NYILVÁNTARTÁSA 

 

4.1. Ellátások - Törzslap 

 

A 15/2013 EMMI rendelet 35.§ (1) bekezdése előírja, hogy az intézmény a gyermeket/tanulót az 

első alkalommal történt személyes találkozás során a forgalmi naplóban nyilvántartásba veszi. Az 

INYR-ben ez a főmenü „Ellátások” menüpontjában legördülő almenü, „Törzslap felvétele” 

pontban történik. A program a gyermek/tanuló keresését a KIR személyi nyilvántartásból végzi, 

így vagy oktatási azonosító vagy TAJ szám alapján tudja a gyermeket/tanulót beazonosítani. Az 

így azonosított gyermekek/tanulók, esetén lehet csak törzslapot készíteni. A program úgy 

működik, hogy a már rögzített gyermekeket/tanulókat, akik rendelkeznek törzslappal, név szerint 

vagy egyéb személyes adatok alapján is ki tudja keresni.  

A törzslapon szereplő adatokat a KIR SZNY-ből emeli át a program, amit a gyermek/tanuló 

intézménye rögzített. Kötelező és nem kötelezően töltendő kiegészítő adatok megadására van 

lehetőség. A kötelező adatokat a törzslap megnyitása során kell megadni. Ezek a következők:  

 Nemzetiségi hovatartozás-legördülő menüből ki kell választani a releváns adatot 

 Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség ténye - automatikusan hozza a KIR 

SZNY-be rögzített adatokat. Nincs vele teendő. 

 Sajátos nevelési igény ténye - automatikusan hozza a KIR SZNY-be rögzített adatokat. 

Nincs vele teendő. 

 Törzslapot indító feladatellátási hely - legördülő menüből ki kell választani a releváns 

adatot.  

 

A nem kötelező adatok között van lehetőség következők megadására: 

 Illetékes járás-legördülő menüből ki kell választani a releváns adatot. 

 Saját (korábbi) törzsszám-beírandó 

 Törvényes képviselő neve, telefonszáma, email címe – beírandó, amennyiben az adok 

rendelkezésre állnak, illetve a szülő másképp nem rendelkezik 

 Hátrányos helyzet – beírandó, ha van hozzá határozat, vagy a vizsgálat kérőn ez az adat 

szerepel. 

 

A korai fejlesztés és gondozást 0-6 év között vehetik igénybe a szülők, ha a gyermek állapota ezt 

szükségessé teszi, és a SZB véleménye ezt a szükségletet támogatja. Azok a gyermekek, akik 

nem járnak köznevelési intézménybe törzsapjának elkészítése az „ideiglenes oktatási azonosító 

igénylés” gombra kattintva történik. Itt minden adatot értelemszerűen rögzíteni kell. A 

beazonosítás érdekében minden esetben a szülőtől el kell kérni a gyermek Taj és lakcímkártyáját 

és az alapján elvégezni a felrögzítést.  
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A törzslap adatok a forgalmi napló „Ellátott adatait” képzik. A törzslapszámot a program 

automatikusan generálja, és a forgalmi naplóba rögzíti, illetve a forgalmi naplóba gyűjti még a 

program a gyermek/tanuló korábbi törzsszámát is. Ezek képzik a forgalmi napló ügyviteli adatait. 

A forgalmi naplót a jogszabály értelmében intézményi szinten kell vezetni. A gyermekek/tanulók 

rögzítés sorrendjében kapnak törzsszámokat az intézményben. A tagintézmények a forgalmi 

naplójukat úgy tudják generálni, hogy a listából kiválasztják a tagintézményt, megadják a kívánt 

időszakot, és lekérik az adatokat egy Excel táblázatban. 

 

 

4.2. Törzslaphoz ellátások rögzítése 

 

Minden törzslaphoz kötelezően ellátási lapot is kell rögzíteni. Az ellátási lap minden szakterület 

esetén ugyanazokat a fő kategóriákat tartalmazza: 

 Ellátás szakterülete - legördülő menüből ki kell választani a szakfeladat nevét 

 Ellátás típusa – ez, csak a szakértői ellátási lapon jelenik meg. 

Ellátásba vétel dátuma az a nap, amikor az első találkozás történik. Ez értelemszerűen lehet 

vizsgálat, konzultáció, szűrés, első interjú, foglalkozás, tanácsadás. 

A vizsgálatot/ellátást nyújtó (kiemelt) feladatellátási hely - az a tagintézmény, ahol az ellátás 

megvalósul. 

A vizsgálati/ellátási kérelem beérkezésének dátuma - az a nap, amikor az ellátásra beérkezett a 

jelentkezési igény. Ez lehet személyesen jelentkezési lappal, szakértői vizsgálatkérő 

nyomtatvánnyal stb.  A hivatalból indított ellátások esetén, tehát amikor konkrét kérelem nem 

érkezik (pl. BTMN ellátás, gyógytestnevelés, kötelező szűrések) az ellátásba vétel dátuma lesz a 

beérkezés dátuma is. 

A vizsgálat az ellátás kezdeményezője – legördülő menüből kell kiválasztani a megfelelőt. 

Intézmény neve – berögzített intézmény menü van programban, el kell kezdeni gépelni az 

intézmény nevét és megkeresi a legördülő menüsávban. 

Intézmény OM kódja – ha tudjuk, beírhatjuk, automatikusan be fogja írni az intézmény nevét is. 

Visszafelé is működik, ha megkeressük az intézményt, automatikusan beírja az OM számot. 

A vizsgálatot/ellátást kezdeményező feladatellátási hely – lehetőségek kínál a program a 

tagintézmény kijelölésére, ha van. 

Ellátott intézménytípusa – legördülő menüből ki kell választani a megfelelőt. 

A gyermek/tanuló osztályfoka a vizsgálat/ellátás megkezdésekor - legördülő menüből ki kell 

választani a megfelelőt. 

Ellátásba, vizsgálatba vétel részletezése – szabad mező, nem kötelező tölteni. 

A vizsgálatra/ellátásra jelentkezés oka (vélelem, tünet) - legördülő menüből ki kell választani 

a megfelelőt. 

Ellátás területe - legördülő menüből ki kell választani a megfelelőt. 

Ellátás gyakorisága- szabad mező, heti óraszámot kell beírni pl: heti 2 óra. 

A vizsgálatban részt vevő az ellátást nyújtó szakember – legördülő menüből ki kell választani 

azokat a szakembereket, akik az ellátásban részt vesznek. 
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Felülvizsgálat tanéve – csak a szakérői bizottsági vizsgálat lezárásakor. A kötelező kontroll 

időpontját kell kiválasztani. 

 

Az egységes kategóriarendszer a forgalmi napló egységes szerkezete miatt szükséges. Minden 

adat forgalmi napló tétel. Az ellátási lap nem zárható le tevékenység rögzítése nélkül. Ha ez 

mégis szükségessé válik, a lezárás gombra kattintva az „Ellátás tevékenység nélkül kerül 

lezárásra” kell jelölni. Intézményünknél fő szabály, hogy minden ellátási laphoz 

tevékenységlapot kell rögzíteni! 

A kategóriák többségénél további alkategóriákat (legördülő menü) kínál fel a program, ami már 

szakterületi szempontokat is tartalmaz. 

A kötelező kategóriák a gyermekforgalom egységes statisztikai kategóriái. 

Intézményi (SZSZBMPSZ) szinten egy törzslaphoz egy szakterületen csak egy ellátási lap 

rögzíthető, párhuzamos ellátás nem rögzíthető. Az ellátási lapon, ha egy szakfeladaton belül több 

szakember is részt vesz a gyermek/tanuló ellátásában minden szakembert fel kell rögzíteni a 

vizsgálatban részt vevő, az ellátást nyújtó szakemberek kategóriába. 

 

 

4.3. Egyéni ellátásokhoz tevékenység rögzítése 

 

A 15/2013-as EMMI rendelet előírja, ha a gyermek, tanuló részére a pedagógiai szakszolgálati 

intézmény ellátást nyújt, minden alkalommal munkanaplóban kell rögzíteni a részére nyújtott 

szolgáltatást. Beavatkozás esetén az ellátási laphoz tevékenység lapot kötelező rögzíteni. A 

tevékenységi lapokból készíti a program a munkanaplót.  

 

A tevékenységi lap kategóriái: 

Feladatellátási hely *- az a tagintézmény, ahol az ellátás megvalósul  

Ellátás érintettjei – akivel a tevékenységet végezzük a legtöbb szakfeladatnál ez a gyermek/ 

tanuló. – Legördülő menüből választható! 

A tevékenység kezdő időpontja*  

az adott foglalkozás/konzultáció/vizsgálat/terápia/szűrés időpontja. 

Tevékenységen megjelent(ek) * belekattintva a négyzetbe a program pipával jelzi, hogy a 

gyermek/tanuló megjelent a foglalkozáson, ha üresen hagyjuk, hiányzóként tartja nyilván. 

A tevékenység időtartama (perc) *- az adott foglalkozás/konzultáció/vizsgálat/szűrés tartama 

percben. Rögzítése kötelező. 

Elvégzett tevékenység leírása *- a foglalkozás/konzultáció/vizsgálat/terápia/szűrés leírása. 

(Tevékenységi egység, amit az adott időpontban elvégzésre kerül). Hiányzás/az óra elmaradása 

esetén a tevékenység leírása „hiányzott”. 

A tevékenység adatainak zárolása*- csak vezetői engedéllyel lehet a tevékenységi adatokat 

zárolni! 

A tevékenységben részt vevő szakemberek* - ki kell választani azt/azokat a szakembereket, 

akiknek a tevékenységét rögzítjük. 
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A vizsgálatba/ellátásba bevont nem nevesített személyek*- nem kötelező kitölteni, 

opcionálisan töltendő, ha a foglalkozáson a felsorolt személyek közül valaki jelent volt. 

A tevékenység helye*- a tevékenység megvalósulásának helyszíne. 

Az egyes kategóriák szakfeladatonként más alkategóriát tartalmaznak. a *-gal jelzett kategóriák 

minden szakfeladatra egységesen vonatkoznak. 

Az intézményben minden egyéni beavatkozást ebben a menüpontban rögzítünk, illetve a szakmai 

követelmények figyelembe vétele miatt minden olyan ellátást egyéni ellátásként kell rögzíteni, 

ahol a kliens problémájának megfelelően differenciált tevékenység történik, függetlenül attól, 

hogy a megvalósításuk csoportos keretek között zajlik. 

Az értékeléseket minden esetben az „Ellátás részletes adatai” menüpontban kell elvégezni. 

 

„Időközi értékelés hozzáadása” 

Az értékelés típusa – fajtái: féléves, éves, lezáró, havi. Szakfeladatonként eltérő, hogy 

szükséges-e az év közbeni minősítés/értékelés. Minden szakfeladat esetében kötelező tölteni az 

éves értékelést abban az esetben, ha egy tanévet meghaladó ellátás nyújt a gyermek/tanuló 

számára, valamint a „lezáró” értékelést, amennyiben az ellátás befejeződött. 

Értékelés lezárásának dátuma – az értékelés időpontja. 

Értékelés szövege: legördülő menüből ki kell választani a megfelelő értékelési kategóriát. 

Értékelés kifejtése Szakszolgálati tevékenység során évente egyszer minősíteni kell az ellátást 

igénybe vevő gyermekek/tanulók fejlődését. Az értékelésnek a kliens állapotváltozását kell 

tükröznie. 

Értékelő szakember: aki az értékelést végezte. 

Ha többféle beavatkozás történt, minden beavatkozásra vonatkozóan külön-külön el kell végezni 

az értékelést. Az azonos szakfeladaton végzett terápiás ellátások esetén a terápiás ellátás típusát a 

megjegyzés rovatban van lehetőség megadni. 

 

„Ellátás eredmény hozzáadása” 

 

Minden szakfeladat tölti, mivel szakfeladat függő a kitöltés, lásd a szakfeladatonkénti leírásnál. 

Minden szakfeladatnál megjelenő egységes menüpont: 

 Ellátott továbbküldése: legördülő mező szókészlete, 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, országol szakértői bizottság, Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő Oktató és 

Gondozó Tagintézménye 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, országos szakértői bizottság, Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó Korai Fejlesztő, Oktató 

és Gondozó Tagintézménye 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, országos szakértői bizottság, Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó Korai Fejlesztő, Oktató és 

Gondozó Tagintézménye 
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 pedagógiai szakszolgálaton belül, országos szakértői bizottság, Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat Beszédvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó Korai Fejlesztő, Oktató és 

Gondozó Tagintézménye 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, megyei szakértői bizottsági tevékenység 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, nevelési tanácsadás 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, logopédiai ellátásba vétel kezdeményezése 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

  

 pedagógiai szakszolgálaton belül, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, konduktív pedagógiai ellátás 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

 pedagógiai szakszolgálaton kívül, egészségügyi ellátórendszer felé 

 pedagógiai szakszolgálaton kívül, szociális ellátórendszer felé 

 pedagógiai szakszolgálaton kívül, intézményi iskolapszichológia/ óvodapszichológia  

Ezt a kategóriát akkor kell tölteni, ha az ellátást lezártuk, de szükségesnek érezzük, hogy még 

további ellátást kapjon a gyermek szakszolgálaton belül vagy szakszolgálaton kívüli 

intézményben. 

 

Javaslatok, intézményi kijelölések hozzáadása 

 

Csak a megyei szakértői bizottságok töltik, mivel szakfeladat függő a kitöltés, lásd a 

szakfeladatonkénti leírásnál. 

 

Végleges lezárás 

 

Az ellátás végleges lezárását az ellátási lapon lévő, „Ellátás lezárása” gombra kattintva lehet 

elvégezni. A dátum opcionálisan választható. A forgalmi naplóban az itt megadott dátum fog 

szerepelni az ellátás befejezéseként. Minden szakfeladatban azt a napot kell itt megadni, amikor 

az ellátás befejeződött (utolsó foglalkozás, lezáró konzultáció, szakértői vélemény jogerőre 

emelkedése). A lezárást követően a lapokon már nem lehet további rögzítéseket végezni. A 

program lehetőséget kínál arra, hogy szükség szerint javítást lehessen végezni. Ez a „ellátás 

visszanyitása” gombra kattintva lehet megtenni. Újra nyílik a felület, és el lehet végezni a 

szükséges javításokat, Ezt követve ismételten le kell zárni az ellátási lapot. 

 

4.4. Csoportos ellátások rögzítése 

 

A csoportos ellátások tevékenységének rögzítése előtt szükséges a főmenü „Ellátások” 

menüpontjában legördülő almenü „Új csoport létrehozása” pontjában rögzíteni a csoport nevét, 

típusát, szakterületet, státuszt, feladatellátási helyet, létrehozó szakember nevét, létrehozás 
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dátumát és lezáráskor a lezárás dátumát. a csoportos ellátások rögzítése ezután a főmenü 

„ellátások” menüpontjában legördülő almenü „Csoportos ellátások kezelése” pontban történik. 

 

Csoport neve: tetszőlegesen választott név, utalhat a megvalósulás helyszínére vagy a 

foglalkozás jellegére. 

 

Csoport típusa. 

 Nevesített csoport: csak olyan tagjai lehetnek, akiknek van törzslapja és ellátási 

lapja. A szakértői bizottság kivételével az összes szakfeladat rögzíthet ilyen 

csoportos ellátást. Csoporttagok hozzáadása menüben van lehetőség a 

csoporttagok felvételére. A felvétel a „tagok hozzáadása a csoporthoz-ellátottak 

keresése” kereső felületen keresztül történik, ahol vagy törzslapszám vagy OA 

számra vagy Taj számra vagy névre tudjuk a gyermek/tanulókat behívni a kereső 

gombbal és a megjelenő találatokat a +jelre kattintva tudjuk rögzíteni. 

 Intézményi csoport: Ilyenkor nem nevezzük meg a csoport tagjait, de meg tudjuk 

adni, hány fővel és melyik intézményben végeztük a tevékenységet. Intézményi 

csoport esetében a csoport mentése után a részletes adatok között tudjuk megadni 

az intézményi adatokat: az Intézmény nevét, OM azonosítóját, résztvevők számát, 

ebből hány fő a lány. Ilyen csoportos ellátásra csak a nevelési tanácsadást, óvoda, 

iskolapszichológiai koordinátori, logopédiai, pályaválasztási és tehetség 

koordinátori feladat ellátást végző szakembereknek van lehetősége. 

 Nem nevesített csoport: rögzítésére csak az óvoda, iskolapszichológiai 

koordinátori feladatot ellátó kollégáknak van lehetősége, Ebben a csoport típusban 

sem a résztvevők nevét, sem a résztvevők számát nem tüntetjük fel. 

 

Új csoport létrehozása 

 

 Szakterület: szakfeladat kiválasztása. 

Státusz: nyitott, amíg a csoportnál beavatkozás történik. Zárt, amikor az ellátás befejeződött. 

 Feladatellátási hely: az a tagintézmény, ahol a feladatellátás történik 

 Létrehozó szakember: aki a csoportot létrehozta és a tevékenységeket végzi. 

 Létrehozás dátuma: a csoport létrehozásának dátuma 

Lezárás dátuma: az a dátum, amikor az ellátás befejeződött. Minden év végén kötelező lezárni a 

csoportos ellátásokat. 

 

A csoport létrehozása után van lehetőség a csoportos ellátás tevékenységeinek rögzítésére a 

„Tevékenységek” menüpontban. 

Tevékenység létrehozása 

A minden szakfeladat esetében a tevékenységi lapon megjelenő kategóriák: 
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A tevékenység kategória: szűrés, állapot-megismerés, beavatkozás, kontroll. A tevékenység 

jellegéhez illőt kell kiválasztani 

 

Feladatellátási hely: az a tagintézmény, hol az ellátás megvalósul. 

 

A tevékenység kezdő időpontja: az adott beavatkozás időpontja. 

 

A tevékenységen megjelent(ek): belekattintva a négyzetbe a program pipával jelzi, hogy a 

gyermek/tanuló megjelent a foglalkozáson, ha üresen hagyjuk, hiányzóként tartja nyilván. 

 

A tevékenység időtartama (perc): az adott foglalkozás/ konzultáció/vizsgálat/szűrés időtartama 

percben. Ez az időtartam a munkanaplóban a napi munkaidőt fogja lefedni, tehát teljes munkaidő 

esetén hetente 21x60 perc rögzítése kötelező. 

 

Elvégzett tevékenység leírása: a foglalkozás/ konzultáció/vizsgálat/terápia/szűrés leírása. 

(Tevékenységi egység, amit az adott időpontban elvégeztünk.) 

 

Megjegyzés: nem kötelezően töltendő rész. 

 

A tevékenység adatainak zárolás: csak vezetői engedéllyel lehet tevékenységi adatokat zárolni. 

 

A tevékenységben résztvevő szakemberek: ki kell választani, azt a szakembert, vagy azokat a 

szakembereket, akik a tevékenységet végzik 

 

A vizsgálatban/ellátásban bevont nem nevesített személy: opcionálisan választható, ha a 

felsorolt személyek közül valaki részt vett az adott beavatkozáson. 

A tevékenység helye: a tevékenység megvalósulásának helyszíne. 

 

Gyermekek/tanulók jelenlétének adminisztrálása 

 

A nevesített csoport ellátás során rögzíteni kell a tevékenységen megjelent nevesített 

gyermekeket/tanulókat. Ezt a tevékenység felrögzítését követően a „Szerkesztés” gombra 

kattintva tudjuk megtenni. A „Tevékenység adatok módosítása” lap alatt megjelenő „Új jelenléti 

adatok megadása „menüpontra kattintva az „Új jelenléti adatok megadása” menüpontban lehet 

megtenni. A megjelenő gyermek/tanuló névsorban a +jelre kattintva a program a tevékenységen 

megjelentnek rögzíti a gyermeket/tanulót, Ha nem kattintunk rá a + jelre, a gyermek/tanuló 

hiányzott az adott foglalkozásról. 
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4.5. Keresési funkciók  

 

A program kereső funkciókat kínál fel a „Törzslap felvételénél”, az „Ellátottak kezelésénél”, és a 

„Csoportos ellátások kezelésénél”. 

 

Az „Ellátottak kezelése, keresése” menüpontban lehetőség van a törzslapot rögzítő feladatellátási 

hely kiválasztásával keresési funkciók beállítására. A „További keresési feltételek” 

kiválasztásával a keresést optimalizálni tudjuk. Kereshetünk szakemberre, időszakra, 

feladatellátási helyre, valamint a törzslapon rögzített ellátásokra. 

 

4.6. Csatolmányok 

Minden ellátási laphoz csatolmányokat lehet feltölteni. Ezek szakértői vélemények, pedagógiai 

vélemények, szűrési dokumentumok, egyéni fejlesztési tervek stb. lehetnek. A dokumentumokat 

aláírással, pecséttel történő ellátást követően PDF formátumba lehet felcsatolni. A szakértői 

vélemény és a logopédiai vizsgálati vélemény csatolása a jogerőre emelkedést követően kötelező. 

Intézményünkben továbbá feltöltendő csatolmányok: VEM és a korai fejlesztésben részesülő 

gyermekek értékelő lapja. 

4.7. Az adatexportok 

A forgalmi naplót és a munkanaplót Excel formátumban lehet a rendszerből exportálni az 

„Exportok tanügyi dokumentumok” fő menüpont legördülő almenüpontjában. Ezen táblázatok 

alapján történik az Intézményben a gyermekforgalmi adatok nyilvántartása, statisztikai jelentése. 

Minden hónap forgalmi naplóját és munkanaplóját ki kell menteni a programból 

tagintézményenként. Az adatexportokért és a naplók tartalmának ellenőrzéséért felelős a 

tagintézmény igazgatója. A kimentett nyilvántartásokat elektronikusan kell tárolni. Év végén az 

éves nyilvántartásokat ki kell nyomtatni abban az esetben, ha a nyilvántartás csak elektronikus 

formában történt.  Az igazgatónak pecséttel és aláírásával hitelesítenie kell, valamint 

gondoskodnia kell irattárazásáról is. 

 

5. SZAKFELADATONKÉNTI KITÖLTÉS 

 

5.1. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

 

Szakterületfüggő ellátási adatok: 

Ellátási lap: 

 Ezen a szakterületen vizsgálatot nem rögzítünk! 

 Ellátás szakterülete: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás. 

 Ellátásba vétel dátuma: az első találkozás időpontja 

 A vizsgálatot / ellátást nyújtó (kiemelt) feladatellátási hely. 
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 A vizsgálati / ellátási kérelem beérkezésének dátuma. 

 A (vizsgálat), az ellátás kezdeményezője: legördülő mező szókészlete, 

 (szülői kérelem) - Nem választható 

 szakértői vélemény alapján - Intézményünkben, ebben a kategóriában a szakértői 

vélemény alapján történő választási lehetőséget kell kijelölni! 

Intézmény neve: nem töltendő 

Intézmény OM kódja: nem töltendő. 

A vizsgálatok /ellátást kezdeményező feladatellátási hely: nem töltendő. 

Ellátott intézménytípusa: legördülő menüből kell kiválasztani. 

A gyermek, tanuló osztályfoka a vizsgálat / ellátás megkezdésekor: legördülő menüből kell 

kiválasztani-  

 óvodába nem járó 

Ellátásba, (vizsgálatra) jelentkezés módja: legördülő mező szókészlete. 

 (szülői kérelem) nem választható  

 járási szakértői vélemény alapján 

 országos/megyei szakértői vélemény alapján. 

Intézményünkben értelemszerűen vagy a járási szakértői vélemény alapján, csak 18 hónapnál 

fiatalabb gyermek esetén, vagy az országos/megyei szakértői vélemény alapján menüpontokat 

kell kiválasztani. 

Ellátásba, vizsgálatba vétel részletezése: opcionálisan töltendő, nem kötelező mező. 

A vizsgálatra / ellátásra jelentkezés oka (vélelem, tünet): 

 18 hónapnál fiatalabb gyermek esetén tett szakérői vélemény (korai fejlesztésre 

való jogosultság) 

 sajátos nevelési igényt megállapító szakértői vélemény 

Értelemszerűen a szakértői vélemény alapján abba a kategóriába rögzítjük, amelyik szakértői 

bizottság adta ki a szakértői véleményt. 

Ellátás területe: a legördülő menüből kell kiválasztani a relevánst. 

 komplex gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás heti 1 órában 

 komplex gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás heti 2 órában 

 komplex gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás heti 3 órában 

 komplex gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás heti 4 órában 

 komplex gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás heti 5 órában 

 komplex gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás intenzív ellátás 

Ellátás gyakorisága: opcionálisan tölthető. Nem kötelező mező. 
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A vizsgálatban részt vevő, az ellátást nyújtó szakemberek: az ellátást biztosító szakemberek. 

Több szakember esetén, minden szakembert be kell jelölni. 

Tevékenység lap: 

A tevékenységi kategória: csak beavatkozás lehet kiválasztani. 

Feladatellátási hely: az a tagintézmény, ahol a feladatellátás történik. 

Ellátás érintettjei: gyermek  

A tevékenység kezdő időpontja: az első találkozás időpontja. 

A tevékenységen megjelent(ek): Bepipálva jelezhető, hogy a gyermek részt vett az órán. Ha 

hiányzik, nem pipáljuk be.  

A tevékenység időtartama (perc): az adott foglalkozás/ konzultáció/vizsgálat/szűrés időtartama 

percben. Rögzítése kötelező. 

Elvégzett tevékenység leírása: az óra anyaga. 

Megjegyzés: nem kötelező mező, opcionálisan tölthető. 

A tevékenység adatainak zárolása: csak tagintézmény igazgató engedélyével lehet a 

tevékenységet zárolni. 

A tevékenységben résztvevő szakemberek: a fejlesztő tevékenységet végző szakembereket 

lehet itt bejelölni. 

A vizsgálatba /ellátásba bevont nem nevesített személyek: csak akkor töltendő, ha a 

felsoroltak közül valaki részt vett a foglalkozáson. 

A tevékenység helye: legördülő mező szókészlete, 

 telephely 

 ügyviteli hely 

 gyermek otthonába 

 szociális intézményben 

Azt a helyszínt válasszuk ki, ahol a tevékenység megvalósult. 

 

Az ellátás részletes adatai: 

Időközi értékelések hozzáadása: 

 Az értékelés típusa: legördülő szókészlet 

 féléves – nem választható. 

 éves – év végi értékelés esetén használható. 

 lezáró – a végleges, a terápiát lezáró értékelés esetén választható. 

 havi – nem választható. 
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Értékelés lezárásának dátuma: az értékelés időpontja. 

Értékelés szövege: 

A gyermeknek/tanulónak minősítést kell itt végezni a következő minősítés kategóriák szerint: 

 fejlesztés/ellátás továbbra is szükséges 

 fejlesztés /ellátás szakértői vélemény alapján megszűnt 

 fejlesztés/ellátás új intézmény kijelölése alapján megszűnt. 

 

Értékelés kifejtése: a gyermek/tanuló szövegesen kifejtve. 

Értékelő szakember: az értékelést végző szakember neve. 

Ellátás eredmények hozzáadása: 

Az ellátás lezárása itt történik. Időközi értékelésben a lezáró értékelés elkészítése után kell ezt a 

menüt használni, ha a gyermek/tanuló ellátását lezárjuk. 

A vizsgálat, ellátás eredményének típusa: nem töltendő 

A vizsgálat, ellátás eredménye/diagnózisa nem töltendő 

Felülvizsgálat eredménye/diagnózis nem tölthető. 

 

Az értékelési eredmény szöveges kiegészítése: Az értékelési eredmény szöveges kiegészítése – 

Amennyiben nem áll rendelkezésre felülvizsgálati szakérői vélemény/kijelölés/stb., az eredmény 

rögzítésénél be kell jegyezni a lezárás indoklását. A szülőtől lehetőleg nyilatkozatot kell kérni a 

változásról. 

Az ellátás / vizsgálat lezárása: legördülő mező szókészlete és értelmezése 

 fejlesztés/ellátás szakérői vélemény alapján megszűnt – óvodában folytatja 

tovább intézményi nevelését a gyermek. 

 fejlesztés/ellátás az intézmény kijelölése alapján megszűnt – másik 

intézményben fog folytatódni a korai fejlesztés. 

 elköltözött – önmagában nem értelmezhető a feladatellátásban, szükséges 

valamelyik másik kategória bejelölése is. 

 lemorzsolódott – intézményünkben nem töltendő 

 szakértői vélemény alapján jogosultság megszűnt – nem jogosult kiemelt 

figyelemre, különleges bánásmódra 

 egyéb 

 

Értelemszerűen a felülvizsgálati szakértői véleményben foglaltak szerint kell bejelölni az 

ellátás befejezésének  okát. 

 

 Az eredmény lezárásának dátuma: a korai gondozás lezárásának időpontja 
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Ellátott továbbküldése – Ezt a kategóriát akkor kell tölteni, ha az ellátást lezártuk, de 

szükségesnek érezzük, hogy még további ellátást kapjon a gyermek szakszolgálaton belül 

vagy szakszolgálaton kívüli intézményben. 

 

 

Az eredmény kézbesítésének dátuma – nem töltendő 

A vizsgálat/ellátás eredményének elfogadása – nem töltendő 

Vizsgálati eredmény (vélemény) jogerőre emelkedett – nem töltendő 

Az eredmény, zárolás – nem töltendő 

 

Javaslatok, intézményi kijelölések hozzáadása ebben a szakfeladatban nem kell tölteni ezt a 

részt. 

 

5.2.  Szakértői bizottsági tevékenység 

Minden járási vizsgálat befejezése után szükséges az ellátás lezárása.  

A vizsgálat lezárása az a nap, amikor a szakértői vélemény jogerőre emelkedett. 

 

Szakterületfüggő ellátási adatok:  

Ellátási lap: 

 Ellátás szakterülete: szakértői bizottsági tevékenység 

 Szakérői szint: legördülő mező szókészlete: 

 Járási 

 Megyei  

 Országos - nem választható! 

 

Értelemszerűen kell kiválasztani a megfelelő szintet. 

Ellátás típusa: legördülő mező szókészlete 

 18 hónapnál fiatalabb gyermek esetén szakértői vélemény kiállítása, 

szakorvosi diagnózis alapján- vizsgálat nélkül, orvosi vélemény alapján történik 

a szakértői vélemény megállapítása 

 tanácsadás (SZV kiegészítése, egyéb) – ez a kategória fedi le az 

intézménykijelölés változását, kiegészítések, módosítások kérését a szakértői 

bizottsági feladatellátás során. – Megyei szakértői bizottság használja 

 aktuális állapot feltárására irányuló vizsgálat – első vizsgálat 

 

 fejlődést nyomon követő felülvizsgálat – kontroll vizsgálat  
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 vizsgálati időponttal nem rendelkezik a jogszabálynak megfelelően- nem 

választható 

 vizsgálati időponttal rendelkezik a jogszabálynak megfelelően – nem 

választható 

 szakértőként való közreműködés – a kormányhivatal felkérésére történő 

vizsgálatok esetén használandó. 

 

A felsoroltak közül csak egy kiválasztható, így nem jelölhető ki vizsgálati időponttal nem 

rendelkezik a jogszabálynak megfelelően és a vizsgálati időponttal rendelkezik a jogszabálynak 

megfelelően. 

Ellátásba vétel dátuma: a szakérői vizsgálat első időpontja. 

A vizsgálati/ellátási kérelem beérkezésének dátuma: a szakértői vizsgálatok kérő nyomtatvány 

érkeztetési dátuma. 

A vizsgálat, az ellátás kezdeményezője: legördülő mező szókészlete, és értelmezése 

 hivatalból – azok a kontroll vizsgálatok, amelyeket a saját hatáskörében indít meg. 

 hatósági megkeresés (járási hivataltól) – kormányhivatal felkérésére induló vizsgálatok. 

 járási szakértői bizottság- VEM esetén a megyei, vagy országos bizottságoknak 

kötelező ezt jelölni. 

 szülői kérelem – csak a szülő kéri a vizsgálatot, oktatási intézmény nem. 

 nagykorú kérelmező – nagykorú tanuló saját jogán kéri a vizsgálatot. 

 nevelési, oktatási intézmény kezdeményezésére a szülő egyetértésével – ez a 

legáltalánosabb forma 

 Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény kezdeményezésére a szülő egyetértésével  

 Szoc. tv. hatálya alá tartozó intézmény kezdeményezésére a szülő egyetértésével 

 

 

Ellátásba, vizsgálatra jelentkezés módja: legördülő mező szókészlete  

 szakértői bizottsági vizsgálati kérelem – mind az első, mind a felülvizsgálati kérelmeket 

erre a kategóriára kell rögzíteni. 

 kérelem (intézménykijelölés, kedvezmények módosítására) – szülői kérelem alapján 

 0-3 évesek esetében (szülő) kérelem: ebben az életkorban a szakértői vizsgálat 

elindításához elégséges a szülői kérelem. A szakértői vizsgálatkérő nyomtatvány nem 

releváns a korai életkorú gyermekek esetén. 

 járási szakértői bizottság SNI vélelmezése: a megyei és országos bizottságok járási 

VEM-ekkel érkező gyermekek/tanulók jelentkezését ebbe a kategóriába rögzítik. 

 államigazgatási kötelezés – ha a kormányhivatal szakértőként kéri fel a bizottságot a 

vizsgálat elvégzésére, ezt a kategóriát kell kiválasztani. 
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A vizsgálatra/ellátásra jelentkezés oka (vélelem, tünet): legördülő mező szókészlete- 

Az ellátási lap mind a három szint szókészletét tartalmazza. A szókészlet a KIR-STAT 

statisztikai kategóriáit tartalmazza. 

     Járási szakértői bizottság által használható szókészletek: 

 SZV kiegészítés végett- nem választható, nem statisztikai kategória! 

 iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása 

 tanulási nehézség 

 beilleszkedési, magatartási nehézség 

 szervi tünet 

 komplex ártalom 

 képesség, tehetség (képességfejlődésének nehézsége) 

 egyéb 

 korai fejlesztésre való jogosultság kérelmezése (szülő közvetlenül kéri)  

 

A megyei szakértői bizottság által használható szókészletek: 

 SZV kiegészítés végett – nem választható, nem statisztikai kategória! 

 korábbi vizsgálatok alapján nem SNI-nek minősülő, ismételt vizsgálatra jogosult 

 korai fejlesztésre való jogosultság kérelmezés (szülő közvetlenül kéri) 

 korai fejlesztésre való jogosultság vélelmezése (járás javasolja)  

 autizmus spektrum vélelmezése 

 értelmi fogyatékosság vélelmezése 

 tanulási zavar vélelmezése 

 figyelem, szabályzás zavarának vélelmezése 

 magatartásszabályozási zavar vélelmezése 

 halmozottan fogyatékosság vélelmezése 

 

Ellátás területe: opcionálisan használható, akkor, ha a szülő a szakértői vélemény kiegészítése 

végett kérte az ellátást. 

A vizsgálatban részt vevő, az ellátást nyújtó szakaemberek: minden szakembert fel kell 

tüntetni, aki a vizsgálatban részt vesz, az orvos kivételével. 

 

Felülvizsgálat tanéve: ide kell rögzíteni a vizsgálat lezárása után a felülvizsgálat időpontját, 

mivel ez forgalmi napló tétel. Lehetőség van annak a megadására is, hogy felülvizsgálatra nem 

kötelezett a gyermek/tanuló. 
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Tevékenység hozzáadása: 

 

Kötelező minden szakembernek külön-külön rögzítenie, mennyi időt töltött a vizsgálaton a 

gyermekkel és milyen tevékenységet végzett vele. 

 

 

A tevékenység kategória: állapot megismerés vagy kontroll vizsgálat megjelölése. 

 

HHH gyermek, tanuló esetén az esélyegyenlőségi szakértő részvételének igénylése, 

Esélyegyenlőségi szakértő megjelent kategóriáknál csak akkor töltendő, ha HHH gyermek 

vizsgálatát kérik a vizsgálatkérő nyomtatványon. Ilyen esetben a jogszabály előírja, hogy a 

bizottság vezetőjének ezt a tényt jelezni-e kell az Oktatási Hivatalnak és kérnie kell 

esélyegyenlőségi szakértő kirendelését a vizsgálathoz. 

 

Feladatellátási hely: az a tagintézmény, mely az ellátást biztosítja 

 

A tevékenység időtartama: (perc): *- az adott foglalkozás/konzultáció/vizsgálat/szűrés 

időtartama percben. Rögzítése kötelező. 

 

Elvégzett tevékenyég leírása: pedagógiai vagy pszichológiai vizsgálatot kell megjelölni. Ha a 

gyermek/tanuló nem jelent meg itt is be kell írni „Hiányzott” 

 

A tevékenységben részvevő szakemberek: a legördülő menüből az adott tevékenységet végző 

szakembert kell kijelölni. 

A vizsgálatba/ellátásba bevont nem nevesített személyek: opcionális, ha nem vett részt szülő 

vagy más szakember az adott vizsgálati egységben, nem kell kijelölni semmit. 

 

A tevékenyég helye: ügyviteli hely a tagintézmény központja. Telephely a központon kívüli 

egység. 

Azt a helyszínt válasszuk ki, ahol a tevékenység megvalósult. 

 

A kiegészítő vélemények, szakértői vélemények módosítása, tanácsadás esetén is rögzítünk 

tevékenységeket, akkor is, ha vizsgálatot nem végzünk. Ezen esetekben is szükséges az ellátás 

részletes adatainak rögzítése. 
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Az ellátás részletes adatai: 

Időközi értékelés hozzáadása: 

A szakfeladat ezt nem tölti. 

Ellátás eredményének hozzáadása: 

 A vizsgálat, ellátás eredményének típusa: legördülő lista szókészlete, 

 szakérői vélemény 

 felülvizsgálati szakértői vélemény 

 lezáró döntés =VEM 

 kiegészítés szakértői véleményhez 

 szakérőként készített szakértői vélemény kormányhivatal részére 

 értesítés a folyamatos figyelemmel kísérésről 

 

Külön kell nevesíteni az alapvizsgálati és külön a felülvizsgálati szakértői véleményt. A VEM-

eknél a „lezáró döntéshez” kategóriát kell megjelölni. A szakértői vélemények módosítását, 

kiegészítését a „kiegészítés szakértői véleményhez” kategóriába kell sorolni.  

 

A kormányhivatal számára készített szakértői véleményeket a „szakértőként készített szakértői 

vélemény kormányhivatal részére” kategóriába kell rögzíteni. Az „értesítés a folyamatos 

figyelemmel kísérésről „a megyei szakértői bizottságok számára készített kategória. 

 

A vizsgálat, ellátás eredménye / diagnózisa: az alapvizsgálatok eredményeit kell berögzíteni. 

 Az „eredmények hozzáadása” lap mind a három szint szókészletét tartalmazza 

 

 A járási szakértői bizottság által használható szókészletek: 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség kizárása 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása, tanulási nehézség a 

számolás területén 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása, tanulási nehézség az 

idegen nyelv területén 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása, tanulási nehézség az 

anyanyelv használatában, olvasás 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása, tanulási nehézség az 

anyanyelv használatában, írás 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása, magatartás nehézsége 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása, beilleszkedési nehézség 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása, egyéb 

 rendelkezik az iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel, készültséggel 

 sajátos nevelési igény vélelmezése, országos szakértői bizottság beszédfogyatékosság 

vélelmezése 
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 sajátos nevelési igény vélelmezése, országos szakértői bizottság, mozgásszervi 

fogyatékosság vélelmezése 

 sajátos nevelési igény vélelmezése, országos szakértői bizottság, látási fogyatékosság 

vélelmezése 

 sajátos nevelési igény vélelmezése, országos szakértői bizottság. hallási fogyatékosság 

vélelmezése 

 sajátos nevelési igény vélelmezése, országos szakértői bizottság, halmozottan 

fogyatékosság vélelmezése 

 sajátos nevelési igény vélelmezése, országos szakértői bizottság, egyéb 

 sajátos nevelési igény vélelmezése, megyei szakértői bizottság, értelmi fogyatékosság 

vélelmezés 

 sajátos nevelési igény vélelmezése, megyei szakértői bizottság, beszédfogyatékosság 

vélelmezése 

 sajátos nevelési igény vélelmezése, megyei szakértői bizottság, autizmus spektrum 

zavar vélelmezése 

 sajátos nevelési igény vélelmezése, megyei szakértői bizottság, tanulási zavar 

vélelmezése 

 sajátos nevelési igény vélelmezése, megyei szakértői bizottság, figyelem szabályzás 

zavarának vélelmezése 

 sajátos nevelési igény vélelmezése, megyei szakértői bizottság, magatartásszabályozási 

zavar vélelmezése 

 sajátos nevelési igény vélelmezése, megyei szakértői bizottság, halmozottan 

fogyatékosság vélelmezése 

 sajátos nevelési igény vélelmezése, megyei szakértői bizottság, egyéb 

 gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést és gondozást igénylő: nem –SNI 

 gyógypedagógiai tanácsadásra, korai fejlesztésre és gondozásra (SNI) jogosultság 

vélelmezése 

 kizárása a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás jogosultságának, 

nem SNI esetén 

 

A megyei bizottság által használt szókészletek: 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása, tanulási nehézség a 

számolás területén 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása, tanulási nehézség az 

idegen nyelv területén 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása, tanulási nehézség az 

anyanyelv használatában, olvasás 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása, tanulási nehézség az 

anyanyelv használatában, írás 
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 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása, magatartás nehézsége 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása, beilleszkedési nehézség 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása, egyéb 

 rendelkezik az iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel, készültséggel 

 sajátos nevelési igény vélelmezése, országos szakértői bizottság, beszédfogyatékosság 

vélelmezése 

 sajátos nevelési igény vélelmezése, országos szakértői bizottság, mozgásszervi 

fogyatékosság vélelmezése 

 sajátos nevelési igény vélelmezése, országos szakértői bizottság, látási fogyatékosság 

vélelmezése 

 sajátos nevelési igény vélelmezése, országos szakértői bizottság, hallási fogyatékosság 

vélelmezése 

 sajátos nevelési igény vélelmezése, országos szakértői bizottság, halmozottan 

fogyatékosság vélelmezése 

 sajátos nevelési igény vélelmezése, országos szakértői bizottság, egyéb 

 SNI és BTMN kizárása 

 folyamatos figyelemmel kísérés 

 SNI megállapítása, értelmi fogyatékos, enyhe 

 SNI megállapítása, értelmi fogyatékos, középsúlyos 

 SNI megállapítása, értelmi fogyatékos, súlyos 

 SNI megállapítása, értelmi fogyatékos, igen súlyos fejlesztő nevelés-oktatásra jogosult 

 SNI megállapítása, értelmi fogyatékos, igen súlyos nem fejlesztő nevelés-oktatásra 

jogosult 

 SNI megállapítása, értelmi fogyatékos, egyéb 

 SNI megállapítása, egyéb pszichés fejlődési zavar, súlyos tanulási zavar 

 SNI megállapítása, egyéb pszichés fejlődési zavar, súlyos figyelemszabályozási zavar 

 SNI megállapítása, egyéb pszichés fejlődési zavar, súlyos magatartásszabályozás 

zavara 

 SNI megállapítása, autizmus spektrum zavar 

 SNI megállapítása, súlyos-és halmozottan fogyatékos, fejlesztő nevelés-oktatásra 

jogosult 

 SNI megállapítása, halmozottan fogyatékos, nem jogosult fejlesztő nevelés-oktatásra 

 SNI megállapítása, egyéb 

 gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozásra jogosult: nem SNI 

 gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozásra jogosult: SNI 

 kizárása a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozásra jogosultságának, 

nem SNI esetén 
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Felülvizsgálat eredménye / diagnózisa: a felülvizsgálat eredményét kell berögzíteni. 

 

 Járási szakértői bizottságban használt felülvizsgálati eredmények: 

 BTMN marad, területek változatlanok 

 BTMN marad, BTMN területek változnak 

 BTMN területek változnak, tanulási nehézség a számolás területén 

 BTMN területek változnak, tanulási nehézség az idegen nyelv területén 

 BTMN területek változnak, tanulási nehézség az anyanyelv használatában, olvasás 

 BTMN területek változnak, tanulási nehézség az anyanyelv használatában, írás 

 BTMN területek változnak, magatartási nehézség 

 BTMN területek változnak, beilleszkedési nehézség 

 BTMN területek változnak, egyéb 

 BTMN-ből SNI vélelem, országos szakértői bizottság, mozgásszervi fogyatékosság 

 BTMN-ből SNI vélelem, országos szakértői bizottság, beszédfogyatékosság 

 BTMN-ből SNI vélelem, országos szakértői bizottság, látási fogyatékosság vélelme 

 BTMN-ből SNI vélelem, országos szakértői bizottság, hallási fogyatékosság vélelme 

 BTMN-ből SNI vélelem, országos szakértői bizottság, halmozottan fogyatékosság 

vélelme 

 BTMN-ből SNI vélelem, országos szakértői bizottság, egyéb vélelme 

 BTMN-ből SNI vélelem, megyei szakértői bizottság, értelmi fogyatékosság vélelme 

 BTMN-ből SNI vélelem, megyei szakértői bizottság, beszédfogyatékosság vélelme 

 BTMN-ből SNI vélelem, megyei szakértői bizottság, autizmus spektrum zavar vélelme 

 BTMN-ből SNI vélelem, megyei szakértői bizottság, tanulási zavar vélelme 

 BTMN-ből SNI vélelem, megyei szakértői bizottság, figyelem szabályozási zavar vélelme 

 BTMN-ből SNI vélelem, megyei szakértői bizottság, halmozottan fogyatékosság vélelme 

 BTMN-ből SNI vélelem, megyei szakértői bizottság, egyéb 

 BTMN megszűnt 

 

 

Megyei szakértői bizottságban használt felülvizsgálati eredmények: 

 

 SNI marad, SNI kategória azonos 

 SNI marad, SNI kategória változik 

 SNI marad, SNI kategória változik, értelmi fogyatékos gyenge 

 SNI marad, SNI kategória változik, értelmi fogyatékos, mérsékelten súlyos 

 SNI marad, SNI kategória változik, értelmi fogyatékos súlyos 

 SNI marad, SNI kategória változik, értelmi fogyatékos igen súlyos 

 SNI marad, SNI kategória változik, értelmi fogyatékos egyéb 

 SNI marad, SNI kategória változik, egyéb pszichés fejlődési zavar, tanulási zavar 
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 SNI marad, SNI kategória változik, egyéb pszichés fejlőrési zavar, figyelem szabályozás 

zavar 

 SNI marad, SNI kategória változik, egyéb pszichés fejlőrési zavar, magatartásszabályozás 

zavar 

 SNI marad, SNI kategória változik, autizmus spektrum zavara 

 SNI marad, SNI kategória változik, halmozottan fogyatékos, fejlesztő nevelés-oktatásra 

jogosult 

 SNI marad, SNI kategória változik, halmozottan fogyatékos, nem jogosult fejlesztő 

nevelés oktatásra 

 SNI marad, SNI kategória változik, egyéb 

 SNI-ből BTMN 

 SNI megszűnt 

 SNI-ből BTMN megszűnt 

 gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozásra való jogosultság (nem SNI) 

megszűnt 

 gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozásra való jogosultság (nem SNI) 

marad 

 gyógypedagógiai intézményben nevelt esetén, a gyermek/tanuló jelenleg folyó nevelése, 

oktatása változatlan formában javasolt 

 gyógypedagógiai intézményben nevelt esetén, gyermek/tanuló nevelése, oktatása a 

továbbiakban (nem gyógypedagógiai óvodai csoportban, iskolai osztályban) integrált 

nevelés, oktatás kertében javasolt 

 integráltan nevelt esetén, a gyermek/tanuló jelenleg folyó nevelése, oktatása változatlan 

formában javasolt 

 integráltan nevelt esetén, SNI megszűnt 

 

A megyei bizottságoknak az eredmény mellett a SNI-s gyermekek együtt vagy külön 

nevelésében bekövetkező változást is itt kell megadni, ami a KIR-STAT statisztika része. 

Így 2 kategóriát is be kell jelölni! 

Az ellátás / vizsgálat lezárása: a kontrollvizsgálat mennyi tanév múlva esedékes. 

Az ellátás / vizsgálat lezárásának dátuma az a nap, amikor a szakértői vélemény jogerőre 

emelkedett 

Ellátott továbbküldése: ha a vizsgálat kizárta a különleges gondozási jogot, de szükséges a 

gyermek/tanuló szakszolgálati ellátásba vagy szakszolgálati ellátáson kívüli ellátórendszerbe 

irányítása, itt kell jelölni. A kategória opcionálisan töltendő. 

VEM esetén jelölni kell a megyei/országos bizottsághoz való tovább küldést. 

Az eredmény kézbesítésének dátuma: az az időpont, amikor a szülő a szakértői véleményt 

átvette. Amennyiben nem vette át az ismételt kiküldés utáni dátumot kell rögzíteni vagy a 

vélelmezés dátumát. 

VEM esetén a tájékoztató e-mail időpontját kell itt megadni. 
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A vizsgálat / ellátás eredmények elfogadása: legördítő lista szótárkészlete: 

 a szülő egyetértett vele 

 a szülő nem értett vele egyet 

 felülvizsgálati kérelmet nyújtott be 

 fellebbezést nyújtott be az elsőfokú határozat ellen 

 fellebbezést nyújtott be a bizottság kezdeményezésére hozott elsőfokú beiskolázási 

határozat ellen 

 fellebbezést nyújtott be a fellebbezésnek helyet adó II. fokú határozat ellen 

 fellebbezést nyújtott be a fellebbezést elutasító II. fokú határozat ellen 

 fellebbezés – augusztus 01-ig döntés nem született 

 

VEM esetén ezt nem töltjük. 

 

Vizsgálati eredmény (vélemény) jogerőre emelkedett: a szakértői vélemény átvételétől 

számított 15 nap. VEM esetén ezt nem töltjük. 

Az eredmény zárolása: nem végezhető zárolás. 

 

Javaslatok, intézményi kijelölések hozzáadására 

 VEM esetén ezt a kategóriát nem töltjük. Csak megyei szakértői bizottság jelöl ki 

intézményt. 

 

Fejlesztő ellátási javaslat: legördülő menü szótárkészlete. Csak a megyei szakértői bizottságok 

töltik. A KIR-STAT statisztikai adatai. Kötelező vezetni. 

 korai fejlesztés a bölcsődéjében valósul meg 

 korai fejlesztésre beutalt 

 fogyatékosokat ápoló nevelőotthonában ellátott 

 egyéb intézményben ellátott 

 konduktív pedagógiai fejlesztésre beutalt 

Intézményi ellátási javaslat: legördülő menü szótárkészlete. Csak a megyei szakértői bizottság 

tölti. A KIR-STAT statisztikai adatai. Kötelező vezetni. 

 

 otthon nevelt 

 együttnevelő, bölcsődei nevelés 

 együttnevelő, napközben gyermekfelügyelet 

 együttnevelő, alternatív napközbeni ellátás 

 együttnevelő, gyermekotthoni ellátás 

 együttnevelő, óvoda 

 együttnevelő, általános iskola 

 együttnevelő, gimnázium  
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 együttnevelő, szakgimnázium 

 együttnevelő, szakiskola 

 együttnevelő, szakközépiskola 

 különnevelő, gyógypedagógiai óvoda 

 különnevelő, gyógypedagógiai általános iskola 

 különnevelő, gyógypedagógiai szakiskola 

 különnevelő, gyógypedagógiai speciális szakiskola 

 különnevelő, készségfejlesztő iskola 

 különnevelő, konduktív pedagógiai intézmény 

 különnevelő, szakiskola 

Könnyítések: legördülő menü szótárkészlete. Minden szakértői szinten kötelező vezetni. 

 egyéni előrehaladású nevelés és oktatás 

 közösségi szolgálat alóli mentesítés 

 szöveges értékelés 

 hosszabb felkészülési idő 

 eszközhasználat 

 szóbeli számonkérés helyett írásbeli 

 írásbeli számonkérés helyett szóbeli 

 érettségi írásbeli vizsga esetén az időt 60 perccel meg kell növelni 

 érettségi szóbeli vizsga esetén a felkészülési időt 20 perccel meg kell növelni 

 tantárgyi értékelés alól mentesítés, matematika 

 tantárgyi értékelés alól mentesítés, fizika 

 tantárgyi értékelés alól mentesítés, kémia 

 tantárgyi értékelés alól mentesítés, magyar nyelv 

 tantárgyi értékelés alól mentesítés, magyar irodalom 

 tantárgyi értékelés alól mentesítés, történelem 

 tantárgyi értékelés alól mentesítés, földrajz 

 tantárgyi értékelés alól mentesítés, idegen nyelv 

 tantárgyi értékelés alól mentesítés, egyéb 

 tárgyrész értékelése alóli mentesítés, matematika 

 tárgyrész értékelése alóli mentesítés, fizika 

 tárgyrész értékelése alóli mentesítés, kémia 

 tárgyrész értékelése alóli mentesítés, magyar nyelv 

 tárgyrész értékelése alóli mentesítés, magyar irodalom 

 tárgyrész értékelése alóli mentesítés, történelem 

 tárgyrész értékelése alóli mentesítés, földrajz 

 tárgyrész értékelése alóli mentesítés, idegen nyelv 

 tárgyrész értékelése alóli mentesítés, egyéb 

 tárgyrész értékelése alóli mentesítés, 
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 tankötelezettség/óvodakötelezettség teljesítésének módja, mindennapos iskolába/ 

óvodába járás 

 tankötelezettség/óvodakötelezettség teljesítésének módja, magántanuló/felmentett 

 

Végleges lezárás 

 

Az ellátási lapon lévő „ellátás lezárása” gombra kattintva tudjuk véglegesen lezárni a szakértői 

vizsgálatot, itt azt az időpontot kell rögzíteni, amikor a szakértői vélemény jogerőre emelkedett. 

 

5.3. Nevelési tanácsadás 

 

Szakterületfüggő ellátási adatok: 

 

Ellátási lap: 

 Ellátás szakterülete: nevelési tanácsadás 

 

 A vizsgálat, az ellátás kezdeményezője: legördülő mező szókészlete, 

 hivatalból = nem használható 

 szülői kérelem, = ha a szülő nyújtotta be a kérelmet 

 nagykorú kérelmező, = ha a nagykorú kliens nyújtotta be a kérelmet 

 Gytv. hatálya alá tartozó intézmény kezdeményezésére a szülő egyetértésével, 

= ha Gyermekjóléti Szolgálat, Gyámügy, stb. a kezdeményező, (állami 

gondozásba vett, vagy nevelőszülős gyermek esetén) 

 

A felsorolásból egy választható. 

 

Intézmény neve = pontos begépelés elkezdésekor a legördülő menüből választandó. 

Intézmény OM kódja = ez előző pontnál legördülő menüből választva a rendszer automatikusan 

beadja. 

A vizsgálatot/ellátást kezdeményező feladatellátási hely = legördülő menüből választandó 

(tagintézmények esetén fontos) 

Ellátásba, vizsgálatra jelentkezés módja: legördülő menü szókészlete: 

 „szakértői vélemény fejlesztési javaslata alapján (BTMN)”= ha a fejlesztő 

/terápiás ellátást a nevelési tanácsadás keretében kéri a szülő 

 „szűrés” = NT keretében végzett szűrés esetén 

 „önkéntes jelentkezés” = szülő vagy nagykorú kliens önkéntes jelentkezése esetén 

 „államigazgatási kötelezés” = kormányhivatal gyámügyi szervének határozata 

alapján 
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Ellátásba, vizsgálatba jelentkezés részletezése = NEM kötelező mező, itt rögzíthető minden, 

ami pontosítja az ellátásba jelentkezés körülményeit. 

A vizsgálatra/ellátásra jelentkezés oka (vélelem, tünet) = a bejelentkezéskor vezető tünet 

választandó. 

Ellátás területe = több választható, az ellátás folyamán bővítendő. 

Ellátás gyakorisága = szabadon kitölthető mező (pl. egy alkalom, heti egy alkalom, kéthetente 

egy alkalom stb.) 

A vizsgálatban részt vevő, az ellátást nyújtó szakemberek = több választható, az ellátás 

folyamán szükség szerint bővítendő. 

Az ellátás folyamán egyes mezők módosítása szükségessé válhat. 

 

Tevékenység lap: 

 Tevékenység kategória: értelem szerűen választandó 

 Feladatellátási hely: az a tagintézmény, mely az ellátást biztosítja 

 Ellátás érintettjei: legördülő mező szókészlete 

 gyermek/tanuló 

 tanári kar 

 szülő 

 osztályfőnök 

Azt kell kiválasztani, aki a foglalkozáson részt vett. 

A tevékenység kezdő időpontja: amikor a tevékenység megvalósult 

A tevékenységen megjelent(ek): be kell kattintani, megjelent, üresen kell hagyni, ha hiányzott. 

A tevékenység időtartama: (perc): *- az adott foglalkozás/konzultáció/vizsgálat/szűrés 

időtartama percben. Rögzítése kötelező. 

Elvégzett tevékenység leírása: szabadon tölthető, de kötelezően kitöltendő mező. Az adott 

beavatkozás fő célja. Ha a gyermek/tanuló hiányzott, akkor „Hiányzott” bejegyzés itt is ajánlott a 

foglalkozás leírása helyett. 

Megjegyzés: nem kötelező mező. 

A tevékenység adatainak zárolása: kizárólag tagintézmény igazgatói engedéllyel használható. 

A tevékenységben részt vevő szakemberek: a legördülő menüből az adott tevékenységet végző 

szakembert kell kijelölni. Közösen vezetett tevékenység esetén megegyezés szerint az egyik 

kolléga tölti a tevékenység lapot, de ügyelni kell, hogy a tevékenységben részt vevő mindkét 

kolléga feltüntetésre kerüljön. 

A vizsgálatba/ellátásba bevont nem nevesített személyek: opcionális, ha nem vett részt szülő, 

pedagógus vagy orvos az adott tevékenységben, akkor nem kell kijelölni semmit. 

A tevékenység helye: legördülő mező szókészlete 

 telephely = központon kívüli egység 

 ügyviteli hely = a tagintézmény központja 

 óvoda 

 iskola 
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Azt a helyszínt válasszuk ki, ahol a tevékenység megvalósult. 

 

Az ellátás részletes adatai: 

 

Időközi értékelések hozzáadása: 

Nevelési tanácsadás keretében ez a menüpont kizárólag abban az esetben szükséges, ha az ellátás 

egy következő tanévre is áthúzódik. Minden tanérben egyszer a gyermekek/tanulók fejlődését 

értékelni kell. Ezt az „időközi értékelés hozzáadása” menüpontban lehet elvégezni. 

 

Az értékelés típusa: féléves, éves vagy lezáró. Nevelési tanácsadás keretében éves és lezáró 

értékelést adunk, a lezáró értékelést az ellátás lezárásakor, az évest több évre átnyúló ellátás 

esetén évenként adunk. 

Az értékelés lezárásának dátuma: amikor az értékelést adjuk. 

Az értékelés szövege: legördülő menü szókészlete: 

 ellátás a továbbiakban nem szükséges 

 ellátás folytatása szükséges 

Az értékelés kifejtése: javasolt tartalma egy rövid összegző értékelés. 

 

Ellátás eredményének hozzáadása: 

 

 Az ellátás/vizsgálat lezárása: legördülő mező szókészlete: 

 a szülő nem kéri az ellátást 

 elköltözött 

 lemorzsolódott- nem jelent meg 3 hónapja, a szülő nem elérhető 

 fejlesztés továbbiakban nem szükséges 

 továbbküldés 

 egyéb 

Értelemszerűen választandó. 

Az eredmény lezárásának dátuma: az a dátum, amikor az ellátást lezártuk. 

 

Ellátott továbbküldése: legördülő mező szókészlete 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, országos szakértői bizottság, Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő Oktató és 

Gondozó Tagintézménye 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, országos szakértői bizottság, Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat, Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő Oktató és 

Gondozó Tagintézménye 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, országos szakértői bizottság, Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat, Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő Oktató és 

Gondozó Tagintézménye 
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 pedagógiai szakszolgálaton belül, országos szakértői bizottság, Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat, Beszédvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő Oktató és 

Gondozó Tagintézménye 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, megyei szakértői bizottság tevékenység 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, logopédiai ellátásba vétel kezdeményezése 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, gyógytestnevelés 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, konduktív pedagógiai ellátás  

 pedagógiai szakszolgálaton belül, iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

 pedagógiai szakszolgálaton kívül, egészségügyi ellátórendszer felé 

 pedagógiai szakszolgálaton kívül, szociális ellátórendszer felé 

 pedagógiai szakszolgálaton kívül, intézményi iskolapszichológia/óvodapszichológia  

 

Ezt a kategóriát akkor kell tölteni, ha az ellátást lezártuk, de szükségesnek érezzük, hogy még 

további ellátást kapjon a gyermek szakszolgálaton belül vagy szakszolgálaton kívüli 

intézményben. 

Az eredmény kézbesítésének dátuma: A vizsgálat/ellátás eredményének elfogadása, 

Vizsgálati eredmény (vélemény) jogerőre emelkedett, Az eredmény zárolása: ezeket a 

kategóriákat nem kell tölteni. 

 

Javaslatok, intézményi kijelölések hozzáadása menüpontot nem kell kitölteni. 

 

5.4. Logopédiai ellátás 

 

Szakterület függő ellátási adatok: 

CSAK AZOKNAK A GYERMEKEKNEK KELL ELLÁTÁSI LAPOT NYITNI, AKIKNÉL A 

SZŰRŐVIZSGÁLAT EREDMÉNYE ALAPJÁN TOVÁBBI VIZSGÁLAT, LOGOPÉDIAI 

ELLÁTÁS SZÜKSÉGES. 

Ellátás szakterülete: logopédiai ellátás 

Ellátásba vétel dátuma: az a nap, amikor az első találkozás történik. Ez értelem szerűen lehet: 

vizsgálat, konzultáció, szűrés, foglalkozás, tanácsadás. 

A vizsgálatot/ellátást nyújtó (kiemelt) feladatellátási hely: az a tagintézmény, ahol az ellátás 

megvalósult. 

A vizsgálati/ellátási kérelem beérkezésének dátuma: megegyezik az ellátásba vétel dátumával.  

A vizsgálat, az ellátás kezdeményezője: legördülő menü, az a tagintézmény, ahol az ellátás 

megvalósul 

 hivatalból - 3 és 5 éves korig kötelező szűrésnél választható kategória 

 szülői kérelem – kötelező szűrés kivételével, minden más esetben választható 

kategória 
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 nagykorú kérelmező – ha kérelmező nagykorú, abban az esetben választható 

kategória 

 

A 3 és 5 éves logopédiai szűrést jogszabály írja elő, ezek hivatalból történnek, minden más 

ellátási jelentkezés önkéntes alapon történik, vagy a szülő vagy a nagykorú fiatal kérésére. 

 

Intézmény neve, intézmény OM kódja, A vizsgálatot/ellátást kezdeményező feladatellátási 

hely: a köznevelési intézmény, ahová, a gyermek, tanuló jár. Kötelezően töltendő. 

 

Ellátott intézmény típusa: legördülő menüből ki kell választani gyermek/tanuló intézmény 

típusát. 

 

A gyermek/tanuló osztályfoka a vizsgálat/ellátás megkezdésekor – legördülő menüből ki kell 

választani a gyermek/tanuló osztályfokát. 

 

Ellátásba, vizsgálatra jelentkezés módja: legördülő menü szótárkészlete, 

 szűrés - minden olyan szűrés esetén választható, amit nem jogszabály rögzít 

 logopédiai szűrés, 3 éves korban – kötelező szűrés esetén választható 

kategória 

 logopédiai szűrés, 5 éves korban – kötelező szűrés esetén választható 

kategória 

 beutalt- szakértői vélemény alapján történi a jelentkezés 

 önkéntes jelentkezés -  

 javaslat alapján – orvosi javaslat alapján történik a jelentkezés 

 

A kötelező szűréseket az életkori megjelölés szerinti kategória szerint kell besorolni. A „beutalt” 

kategóriába kerül a szakértői vélemény alapján felvételre kerülő gyermekek. ”Javaslat alapján” 

felvételre kerülő gyermekek/tanulók azok, akiket a fogorvos, foniáter irányít az intézménybe. 

„Önkéntes jelentkezés” minden egyéb eset. 

 

 Ellátásba, vizsgálatba vétel részletezése: opcionálisan tölthető 

A vizsgálatra/ellátásra jelentkezés oka (vélelem, tünet) szóbeli vagy/és írásbeli 

anyanyelvhasználat alapján történhet. 

 

Ellátás területe: legördülő menü szótárkészlete. 

 Beszédfolyamatosság zavara, tónusos dadogás 

 Beszédfolyamatosság zavara, klónusos és vegyes dadogás 

 Beszédfolyamatosság zavara, egyéb 

 Beszédfolyamatosság zavara, hadarás 

 Nyelvi késés 
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 Artikulációs zavar, általános 

 Artikulációs zavar, részleges 

 Rezonanciazavar, hipernazalitás 

 Rezonanciazavar, hiponazalitás  

 Írott nyelvi zavar, diszlexia, diszgráfia 

 Írott nyelvi zavar, diszkalkulia 

 Írott nyelvi zavar, diszortográgia 

 Hangképzési zavar, diszfónia 

 Nyelvlökéses nyelés 

 Expesszív nyelvi zavarok 

 Receptív nyelvi zavarok 

 Expesszív és receptív nyelvi zavarok 

 Enyhe hallássérülés 

 Grafomotoros zavar 

 Mutizmus 

 Beszédtechnikai zavar 

 Diszlexia prevenció 

 Logopédiai szűrés 

 

Itt kell rögzíteni a logopédiai diagnózist. Minden esetben a diagnózisnak megfelelő kategóriába 

kell a gyerekeket besorolni. 

Ellátás gyakorisága: szabad szöveges pl. heti 2 óra 

A vizsgálatban részt vevő, az ellátást nyújtó szakemberek: az ellátásban résztvevő szakembereket 

itt lehet kijelölni. 

 

Tevékenység hozzáadása 

 

Csak abban az esetben töltendő, ha egyéni fejlesztésben részesül a gyermek/tanuló. 

Ellenkező esetben csoportos ellátás keretében nevesített csoportban kap fejlesztést, így 

csoport adatlapjához tartozó tevékenységlapot kell tölteni. 

A tevékenység kategória: a tevékenység lehet szűrés, állapotmegismerés, beavatkozás és 

kontroll. 

Feladatellátási hely: az a tagintézmény, ahol a tevékenység megvalósult. 

Ellátás érintettjei: gyermek/tanuló 

A tevékenység kezdő időpontja: az adott foglalkozás időpontja. 

A tevékenységen megjelent(ek): pipálni szükséges, ha gyermek/tanuló részt vett a 

foglalkozáson, ellenkező esetben hiányzónak rögzíti a program. 

A tevékenység időtartama (perc): az adott foglalkozás/konzultáció/vizsgálat/szűrés időtartama 

percben. Rögzítése kötelező. 
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Elvégzett tevékenység leírása: a foglalkozás anyaga. A gyermek/tanuló hiányzása esetén 

„hiányzott” bejegyzés ajánlott. 

Megjegyzés: nem tölthető 

A tevékenység adatainak zárolása: nem zárolható tevékenység. 

A tevékenységben részt vevő szakemberek: a foglalkozást tartó szakembert kell kijelölni. 

A vizsgálatba/ellátásba bevont nem nevesített személyek: opcionálisan töltendő. Az adott 

foglalkozáson jelenlévő szakembert, szülőt, lehet megadni. 

A tevékenység helye: a tevékenység/foglalkozás helyszíne. 

 

Az ellátás részletes adatai: 

Időközi értékelés hozzáadása: 

Csoportos ellátás esetén is töltendő! 

 Az értékelés típusa: legördülő szókészlete 

 féléves – féléves értékelés esetén választható 

 éves – év végi értékelés esetén használható 

 lezáró – a végleges, a terápiát lezáró értékelés esetén választható 

Értékelés lezárásának dátuma: 

Értékelés szövege: 

A gyermekeknek/tanulóknak minősítését kell itt végezni a következő minősítés kategóriák 

szerint: 

 tünetmentes 

 lényegesen javult 

 részben javult 

 keveset javult 

 nem javult 

 nem minősíthető 

 kimaradt 

Értékelés kifejtése: a gyermek/tanuló fejlődése szövegesen kifejtve. 

Értékelő szakember: az értékelést végző szakember neve. 

Ellátás eredményének hozzáadása: 

A logopédiai ellátás lezárása itt történik. Időközi értékelésben a lezáró értékelés elkészítése 

után kell ezt a menüt használni, ha a gyermek/tanuló ellátását lezárjuk.  

A vizsgálat, ellátás eredményének típusa: 

 szűrési jegyzőkönyv – nem választható 

 logopédiai terápia lezárása – a legördülő menüből választható. 

A vizsgálat, ellátás eredménye/diagnózisa: nem tölthető 

Felülvizsgálat eredménye/diagnózisa: nem tölthető 

Az értékelési eredmény szöveges kiegészítése: opcionálisan tölthető 

Az ellátás/vizsgálat lezárása: legördülő menüből a következő szótárelemek választhatók  

 lemorzsolódott 
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 továbbküldés 

 további logopédiai ellátást nem igényel – nincs logopédiai probléma vagy 

pillanatnyilag nem indokolt a logopédiai ellátás 

 további logopédiai ellátás szükséges 

 egyéb 

Az eredmény lezárásának dátuma: a logopédiai ellátás lezárásának időpontja. 

Ellátott továbbküldése: opcionális tölthető azokban az esetekben, ha logopédiai ellátást a 

gyermek, tanuló nem igényel, de javasolt egyéb segítő szakemberhez irányítani. 

Az eredmény kézbesítésének dátuma: nem töltendő 

A vizsgálat/ellátás eredményének elfogadása: nem töltendő 

Vizsgálati eredmény (vélemény) jogerőre emelkedett: nem töltendő 

Az eredmény, zárolás: nem zárolható 

Ellátott továbbküldése: opcionálisan tölthető. Abban az esetben, ha szükséges más szakfeladat 

vagy külső szervezet segítő beavatkozásának bevonása a terápiás ellátásba. 

 

Javaslatok, intézményi kijelölések hozzáadása: menüpontot nem kell tölteni. 

 

5.5. Továbbtanulási pályaválasztási tanácsadás 

 

Szakterület függő ellátási adatok: 

Ellátási lap: 

 Ellátás szakterülete: továbbtanulási pályaválasztási tanácsadás 

 Ellátás típusa: legördülő mező szótárelemei: 

 képességprofil megállapítása 

A vizsgálat, az ellátás kezdeményezője: legördülő oszlopai a következő szótárelemeket 

tartalmazzák: 

 szülői kérelem 

 nagykorú kérelmező 

 nevelési-oktatási intézmény kezdeményezésére a szülő egyetértésével 

 pedagógus kérésére 

Intézmény neve = pontos begépelés elkezdésekor a legördülő menüből választandó. 

Intézmény OM kódja = ez előző pontnál legördülő menüből választva a rendszer automatikusan 

beadja. 

A vizsgálatot/ellátást kezdeményező feladatellátási hely = legördülő menüből választandó 

(tagintézmények esetén fontos) 

Ellátásba, vizsgálatra jelentkezés módja: legördülő menü szókészlete: 

 önkéntes jelentkezés 

 javaslat alapján 



 

538 

Ellátásra/vizsgálatra jelentkezés részletezése = NEM kötelező mező, itt rögzíthető minden, ami 

pontosítja az ellátásba jelentkezés körülményeit. 

A vizsgálatra/ellátásra jelentkezés oka (vélelem, tünet): legördülő mező szókészlete: 

 tanácsadás 

 nincs elképzelése a továbbtanulásról 

 bizonytalan a képességeiben 

 elképzeléseinek megvalósításához információt kér 

 fakultációválasztáskor kér segítséget 

 iskolát váltana 

Ellátás területe = több választható, az ellátás folyamán szükség szerint bővítendő 

Ellátás gyakorisága = szabadon kitölthető mező (pl. egy alkalom, heti egy alkalom, kéthetente 

egy alkalom, stb.). 

A vizsgálatban részt vevő, az ellátást nyújtó szakemberek = több választható, az ellátás 

folyamán szükség szerint bővítendő. 

Az ellátás folyamán egyes mezők módosítása szükségessé válhat. 

Tevékenység hozzáadása 

 Minden beavatkozáshoz itt is fel kell rögzíteni a tevékenységlapot. 

 A tevékenység kategória: legördülő menüpontok szótárkészlete: 

 pedagógiai tanácsadás 

 pszichológiai tanácsadás 

 szűrés 

 állapotmegismerés 

 beavatkozás 

 kontroll 

Ellátás érintettjei: legördülő menüpontok szótárkészlete: 

 gyermek/tanuló 

 ifjúsági osztály csoport (nappali rendszerű foglalkoztatás mellett) 

 pedagógus 

 tanári kar 

 szülő 

 osztályfőnök 

 intézményi iskola, óvoda pszichológus 

A tevékenység kezdő időpontja: amikor a tevékenység megvalósult. 

A tevékenységen megjelent(ek): be kell kattintani, ha megjelent, üresen kell hagyni, ha 

hiányzott. 

A tevékenység időtartama (perc): az adott foglalkozás/konzultáció/vizsgálat/szűrés időtartama 

percben Rögzítése kötelező. 

Elvégzett tevékenység leírása: szabadon tölthető mező, az óra anyaga. 

Megjegyzés: nem kötelező mező. 

A tevékenység adatinak zárolása: kizárólag tagintézmény igazgató engedéllyel használható. 
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A tevékenységben részt vevő szakemberek: a legördülő menüből az adott tevékenységet végző 

szakembert kell kijelölni. 

A vizsgálatba/ellátásba bevont nem nevesített személyek: opcionális, ha nem vett részt szülő, 

pedagógus vagy gyermekorvos az adott tevékenységben, akkor nem kell kijelölni semmit. 

A tevékenység helye: legördülő mező szókészlete. 

 telephely = a központon kívüli egység 

 ügyviteli hely = a tagintézmény központja 

 iskola 

 egyéb 

Azt a helyszínt válasszuk ki, ahol a tevékenység megvalósult. 

 

Az ellátás részletes adatai: 

Időközi értékelések hozzáadás: 

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás keretében ez a menüpont kizárólag abban az esetben 

szükséges, ha az ellátás egy következő tanévre is áthúzódik. Minden tanérben egyszer a 

gyermekek/tanulók fejlődését értékelni kell. Ezt az „időközi értékelés hozzáadása” menüpontban 

lehet elvégezni. 

Az értékelés típusa: féléves, éves vagy lezáró. Ennek a szakterületnek a keretében kizárólag 

éves időközi értékelést adunk, a lezáró értékelést a „Ellátás eredményének hozzáadása” menü 

alatt rögzítjük. 

Az értékelés lezárásának dátuma: amikor az értékelést adjuk. 

Az értékelés szövege: legördülő menü szókészlete: 

 ellátás a továbbiakban nem szükséges 

 fejlesztés/ellátás továbbra is szükséges 

Az értékelés kifejtése: szabadon tölthető, javasolt tartalma, egy rövid összegző értékelés. 

Ellátás eredményének hozzáadása: 

 

 A vizsgálat/ellátás eredménye, diagnózisa: legördülő mező szókészlete: 

 tehetséggondozás javasolt 

 tehetséggondozás nem szükséges 

Az ellátás/vizsgálat lezárása: legördülő mező szókészlete 

 lemorzsolódott – nem jelent meg 3 hónapja, a szülő nem elérhető 

 fejlesztés továbbiakban nem szükséges 

 továbbküldés 

 tanácsadás nem szükséges a továbbiakban 

 egyéb 

Értelemszerűen választandó. 

Az eredmény lezárásának dátuma: az a dátum, amikor az ellátást lezártuk. 

Ellátott továbbküldése: legördülő mező szókészlete: 



 

540 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, országos szakértői bizottság, Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és 

Gondozó Tagintézménye 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, országos szakértői bizottság, Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és 

Gondozó Tagintézménye 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, országos szakértői bizottság, Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és 

Gondozó Tagintézménye 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, országos szakértői bizottság, Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat Beszédvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és 

Gondozó Tagintézménye 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, megyei szakértői bizottsági tevékenység 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, logopédiai ellátásba vétel kezdeményezése 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, gyógytestnevelés 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, nevelési tanácsadás 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, továbbtanulási pályaválasztási tanácsadás 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, konduktív pedagógiai ellátás 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

 pedagógiai szakszolgálaton kívül, egészségügyi ellátórendszer felé 

 pedagógiai szakszolgálaton kívül, szociális ellátórendszer felé 

 pedagógiai szakszolgálaton kívül, intézményi, iskolapszichológia, óvodapszichológia 

 

 

Ezt a kategóriát akkor kell tölteni, ha az ellátást lezártuk, de szükségesnek érezzük, hogy még 

további ellátást kapjon a gyermek szakszolgálaton belül vagy szakszolgálaton kívüli 

intézményben. 

 

Az eredmény kézbesítésének dátuma, A vizsgálat/ellátás eredményének elfogadása, 

Vizsgálati eredmény (vélemény) jogerőre emelkedett, Az eredmény zárolása: ezeket a 

kategóriákat nem kell tölteni. 

Javaslatok, intézményi kijelölések, hozzáadása menüpontot nem kell kitölteni. 

 

Csoportos ellátások adminisztrálása: 

A feladatellátás jellegéből adódóan lehetőség van nevesített és intézményi csoportok 

adminisztrálására. 

Azokat a csoportos ellátásokat, ahol tudjuk nevesíteni a gyermekeket/tanulókat, nevesített 

csoportként kell rögzíteni. 
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Azokat a tevékenységeket, ahol iskolában dolgozó pedagógusokkal, szakemberekkel dolgozunk, 

közösen intézményi csoportként kell rögzíteni. A munkaközösségi foglalkozások is ide 

rögzítendők. 

Az egyes csoportok alá gyűjtjük az adott csoporthoz kapcsolódó tevékenységeket. 

 

5.6 Konduktív pedagógiai ellátás 

 

Szakterületfüggő ellátási adatok: 

Ellátási lap: 

Ellátás szakterülete: konduktív pedagógiai ellátás 

Ellátás típusa: legördülő mező szókészlete: 

 szakértőként való közreműködés – nem releváns 

 fejlődést nyomon követő vizsgálat – nem releváns 

 aktuális állapot megismerésre irányuló vizsgálat – nem releváns 

 konduktív pedagógiai fejlesztés/ellátás – ezt kell bejelölni 

A vizsgálat, ez ellátás kezdeményezője: legördülő mező szókészlete: 

 szakértői vélemény alapján 

Intézményünkben, ebben a kategóriába a szakértői vélemény alapján történő választási 

lehetőséget kell kijelölni. 

Intézmény neve, Intézmény OM kódja, A vizsgálatot/ellátást kezdeményező feladatellátási 

hely kategóriákat csak az intézményben megvalósuló konduktív pedagógiai ellátás esetén 

kötelező kitölteni. 

Ellátásba vizsgálatra jelentkezés módja: legördülő mező szókészlete. 

 beutalt – nem releváns 

 országos/megyei szakértői vélemény alapján kijelölt 

Intézményünkben értelem szerűen az országos/ megyei szakértői vélemény alapján menüpontot 

kell kiválasztani. 

A vizsgálatra/ellátásra jelentkezés oka (vélelem, tünet): legördülő mező szókészlete. 

 sajátos nevelési igényt megállapító szakérői vélemény 

Ellátás területe: legördülő mező szókészlete. 

 konduktív pedagógiai ellátásra jogosult 

Ellátás gyakorisága: szabadon begépelhető (pl. hetente 1 alkalom) 

Az ellátásban részt vevő, az ellátást nyújtó szakemberek: legördülő menüből kiválasztható 

 

Tevékenység lap: 

 

 A tevékenységi kategória: csak beavatkozás lehet kiválasztani. 

Feladatellátási hely: az a tagintézmény, ahol a feladatellátás történik. 

Ellátás érintettjei: gyermek  
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A tevékenység kezdő időpontja: az első találkozás időpontja. 

A tevékenységen megjelent(ek): Bepipálva jelezhető, hogy a gyermek részt vett az órán. Ha 

hiányzik, nem pipáljuk be.  

A tevékenység időtartama (perc): az adott foglalkozás/ konzultáció/vizsgálat/szűrés időtartama 

percben. Rögzítése kötelező. 

Elvégzett tevékenység leírása: az óra anyaga. 

Megjegyzés: nem kötelező mező opcionálisan tölthető. 

A tevékenység adatainak zárolása: csak tagintézmény igazgató engedélyével lehet a 

tevékenységet zárolni. 

A tevékenységben résztvevő szakemberek: a fejlesztő tevékenységet végző szakembereket 

lehet itt bejelölni. 

A vizsgálatba /ellátásba bevont nem nevesített személyek: csak akkor töltendő, ha a 

felsoroltak közül valaki részt vett a foglalkozáson. 

A tevékenység helye: legördülő mező szókészlete, 

 telephely 

 ügyviteli hely 

 gyermek otthonába 

 szociális intézményben 

Azt a helyszínt válasszuk ki, ahol a tevékenység megvalósult. 

 

Az ellátás részletes adatai: 

 

Időközi értékelések hozzáadása: 

Konduktív pedagógiai ellátás keretében ez a menüpont kizárólag abban az esetben szükséges, ha 

az ellátás egy következő tanévre is áthúzódik. Minden tanévben egyszer gyermekek/tanulók 

fejlődését értékelni kell. Ezt az „időközi értékelés hozzáadása” menüpontban lehet elvégezni. 

 

Az étékelés típusa: féléves, éves vagy lezáró. Konduktív pedagógiai ellátás keretében kizárólag 

éves időközi értékelést adunk, a lezáró értékelést a „Ellátás eredményének hozzáadása” menü 

alatt rögzítjük. 

 

Az értékelés lezárásának dátuma: amikor az értékelést adjuk. 

Az értékelés szövege: legördülő mező szókészlete: 

 fejlesztés/ellátás továbbra is szükséges 

 fejlesztés/ellátás szakértői vélemény alapján megszűnt – itt nem releváns, az 

„Értékelés eredményénél” rögzítjük. 
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 fejlesztés/ellátás az intézmény kijelölése alapján megszűnt – itt nem releváns, a 

„Értékelés eredményénél” rögzítjük. 

Az értékelés kifejtése: szabadon tölthető, javasolt tartalma egy rövid összegző értékelés. 

  

 

Ellátás eredményének hozzáadása: 

 Az ellátás/vizsgálat lezárása: legördülő mező szókészlete és értelmezése 

 fejlesztés/ellátás szakértői vélemény alapján megszűnt 

 fejlesztés/ellátás az intézmény kijelölése alapján magszűnt – másik intézményben 

fog folytatódni az ellátás 

 elköltözött 

 lemorzsolódott – nem jelent meg 3 hónapja, a szülő nem elérhető 

 szakértői vélemény alapján jogosultság megszűnt – nem jogosult kiemelt 

figyelemre, különleges bánásmódra 

 egyéb 

Értelem szerűen a felülvizsgálati szakértői véleményben foglaltak szerint kell bejelölni ez ellátás 

befejezésének okát. 

 

 Az eredmény lezárásnak dátuma: az a dátum, amikor az ellátást lezártuk. 

 

 Ellátott továbbküldése: legördülő mező szókészlete, 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, országos szakértői bizottság, Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és 

Gondozó Tagintézménye 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, országos szakértői bizottság, Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és 

Gondozó Tagintézménye 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, országos szakértői bizottság, Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és 

Gondozó Tagintézménye 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, országos szakértői bizottság, Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat Beszédvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és 

Gondozó Tagintézménye 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, megyei szakértői bizottsági tevékenység 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, nevelési tanácsadás 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, logopédiai ellátásba vétel kezdeményezése 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, konduktív pedagógiai ellátás  

 pedagógiai szakszolgálaton belül, iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 
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 pedagógiai szakszolgálaton kívül, egészségügyi ellátórendszer felé 

 pedagógiai szakszolgálaton kívül, szociális ellátórendszer felé 

 pedagógiai szakszolgálaton kívül, intézményi iskolapszichológia/ óvodapszichológia  

 

Ezt a kategóriát akkor kell tölteni, ha az ellátást lezártuk, de szükségesnek érezzük, hogy még 

további ellátást kapjon a gyermek szakszolgálaton belül vagy szakszolgálaton kívüli 

intézményben. 

 

Az eredmény kézbesítésének dátuma, A vizsgálat/ellátás eredményének elfogadása, 

Vizsgálati eredmény (vélemény) jogerőre emelkedett, Az eredmény zárolása: ezeket a 

kategóriákat nem kell tölteni. 

 

Javaslatok intézményi kijelölések hozzáadására menüpontot nem kel tölteni. 

 

 5.7. Gyógytestnevelés 

 

Szakterületfüggő ellátási adatok: 

Ellátási lap: 

 Ellátás szakterülete: gyógytestnevelés 

Ellátásba vétel dátuma: az a nap, amikor az első találkozás történik. Ez értelemszerűen a 

foglalkozás dátuma.. 

A vizsgálatot/ellátást nyújtó (kiemelt) feladatellátási hely: az a tagintézmény, ahol az ellátás 

megvalósult. 

A vizsgálati/ellátási kérelem beérkezésének dátuma: megegyezik az ellátásba vétel dátumával 

A vizsgálat, az ellátás kezdeményezője: legördülő menü szókészlete 

 preventív mozgásállapot szűrés alapján szülői kérelemre – nem választható! 

 orvosi, iskolaorvosi beutalóval rendelkezik 

 

Intézmény neve pontos begépelés elkezdésekor a legördülő menüből választandó. 

Intézmény OM kódja = az előző pontnál ledördülő menüből választva a rendszer automatikusan 

beadja. 

Ellátott intézménytípusa: legördülő menüpontból kötelező kiválasztani. 

A gyermek, tanuló osztályfoka a vizsgálat/ellátás megkezdésekor: legördülő menüpontokból 

kötelező kiválasztani. 

Ellátásba, vizsgálatra jelentkezés módja: legördülő mező szókészlete, 

 beutalt – többnyire ez releváns 

 önkéntes jelentkezés – nem választható! 

Ellátásba, vizsgálatba vétel részletezése: opcionálisan tölthető, nem kötelező 

A vizsgálatra/ellátásra jelentkezés oka (vélelem, tünet): legördülő mező szókészlete, 

 mozgásszervi elváltozás  
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 belgyógyászati elváltozás 

 egyéb elváltozás 

Egy lehetőséget kell választani, a vezető tünet szerint! 

  

Ellátás területe: legördülő mező szókészlete: 

 II/A -ba sorolt 

 II/B-be sorolt 

Egyet kell választani. Ha év közben változik, jelölni kell a másik kategóriát is. 

Ellátás gyakorisága: szabadon begépelhető (pl. hetente 3 alkalom) 

Az ellátásban részt vevő, az ellátást nyújtó szakemberek: legördülő menüből kiválasztható. 

 

Tevékenység lap: 

Jellemzően nem kerül töltésre, mivel csoportos ellátások keretében rögzítjük a 

tevékenységeinket. A lenti kitöltési útmutató csak példaképpen került leírásra. 

 A tevékenység kategória: szűrés vagy beavatkozás választható 

 Feladatellátási hely: az a tagintézmény, mely az ellátást biztosítja 

 Ellátás érintettjei: legördülő mező szókészlete: 

 gyermek/tanuló 

A tevékenység kezdő időpontja: amikor a tevékenység megvalósult. 

A tevékenységen megjelent(ek): A jelenléti íven kell jelölni a jelenlétet. 

A tevékenység időtartama (perc): adott foglalkozás/konzultáció/vizsgálat/szűrés időtartama 

percben. Rögzítése kötelező. 

 

Elvégzett tevékenység leírása: az óra anyaga. 

Megjegyzés: opcionális, nem kötelező tölteni. 

A tevékenység adatinak zárolása: kizárólag tanintézmény igazgatói engedéllyel használható. 

A tevékenységben résztvevő szakemberek: a legördülő menüből az adott tevékenységet végző 

szakembert kell kijelölni. 

A vizsgálatba/ellátásba bevont nem nevesített személyek: opcionális, ha nem vett részt szülő, 

pedagógus vagy gyermekorvos az adott tevékenységben, akkor nem kell kijelölni semmit. 

 A tevékenység helye: legördülő mező szókészlete, 

 telephely – a központok kívüli egység 

 ügyviteli hely – a tanintézmény központja  

 óvoda 

 iskola 

 uszodában 

 egyéb 

Azt a helyszínt válasszuk ki, ahol a tevékenység megvalósult. 
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Csoportos tevékenységének rögzítése 

Új csoportos ellátás létrehozása menüpontban először létre kell hozni a csoportot. 

 Csoport neve: szabadon választható 

Csoport típusa: nevesített csoport. Minden esetben csak törzslappal és ellátási lappal rendelkező 

gyermekeket/tanulókat lehet ebbe a csoportba besorolni. 

Szakterület: gyógytestnevelés 

Státusz: nyitott és lezárt. Év végén szükséges a csoportot lezárni.  

Feladatellátási hely: az a tagintézmény, ahol a tevékenység végrehajtása történik.  

Létrehozó szakember: az a szakember, aki végzik a csoportos ellátást  

Létrehozás dátuma: a tevékenység kezdő időpontja, 

Lezárás dátuma: a csoportos tevékenység lezáró dátuma év végén. 

Csoportos tevékenység rögzítése: 

 A tevékenység kategória: 

 beavatkozás – minden foglalkozásnál ezt kell kijelölni 

Feladatellátási hely: az a tagintézmény, ahol a tevékenység végrehajtása történik. 

Ellátás érintettjei: gyermek/tanuló 

A tevékenység kezdő időpontja: a tevékenység/óra megvalósulásának időpontja 

 

 A tevékenységen megjelent(ek): A jelenléti íven kell megjelölni a jelenlétet.  

A tevékenység időtartama (perc): adott foglalkozás. időtartama percben. Ez az időtartam a 

munkanaplóban a napi munkaidőt fogja lefedni, tehát teljes munkaidő esetén hetente 21x45 perc 

rögzítése kötelező. 

Elvégzett tevékenység leírása: az óra anyaga 

Megjegyzés: opcionálisan tölthető, nem kötelező mező 

A tevékenység adatainak zárolás. nem zárolható tevékenység 

A tevékenységben részt vevő szakemberek: ki kell választani a tevékenységet végző szakember 

nevét. 

A vizsgálatba/ellátásba bevont nem nevesített személyek: opcionális, ha nem vett részt szülő, 

pedagógus vagy gyermekorvos az adott tevékenységben, akkor nem kell kijelölni semmit. 

 A tevékenység helye: legördülő mező szókészlete, 

 telephely – a központok kívüli egység 

 ügyviteli hely – a tanintézmény központja  

 óvoda 

 iskola 

 uszodában 

 egyéb 

Azt a helyszínt válasszuk ki, ahol a tevékenység megvalósult. 

Minden tevékenységhez kötelező jelenléti adatokat rögzíteni. 

Ez ellátás részletes adatai: 

Időközi értékelés hozzáadása: 
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 Az értékelés típusa: legördülő menü szókészlete 

 féléves – féléves értékelés esetén választható 

 éves – év végi értékelés esetén használható 

 havi – havi érdemjegyeket lehet beírni. 

 lezáró- végleges, a gyógytestnevelést lezáró értékelés – nem választható! 

Értékelés lezárásának dátuma: értelem szerűen az értékelés dátuma. 

Értékelés szövege:  

A gyermekeknek/tanulóknak minősítést kell itt végezni a következő minősítés kategóriák szerint: 

 jeles 

 jó 

 közepes 

 elégséges 

 elégtelen 

 további ellátás szükséges 

 orvosi vélemény alapján az ellátás lezárul 

 kimaradt – ha elköltözött! 

 

Értékelés kifejtése: - A minősítés jellegének megnevezése 

Értékelő szakember: az értékelést végző szakember neve. 

 

Ellátás eredményének hozzáadása: 

Az gyógytestnevelés ellátás lezárása itt történik. Időközi értékelésben a lezáró értékelés 

elkészítése után kell ezt a menüt használni, ha a gyermek/tanuló ellátását lezárjuk. Ez lehet szűrés 

után, ha nem igényel ellátást a gyermek, lehet év közben, de lehet több évi ellátás után is. 

A vizsgálat ellátás eredményének típusa: nem tölthető. 

A vizsgálat, ellátás eredménye/diagnózisa: nem tölthető 

Felülvizsgálat eredménye/diagnózisa: nem tölthető 

Az értékelési eredmény szöveges kiegészítése: opcionálisan tölthető 

Az ellátás/vizsgálat lezárása: ledördülő menüből a következő szótárelemek választhatók 

 elköltözött 

 lemorzsolódott 

 gyógyult: orvosi vélemény alapján 

 egyéb 

Az eredmény lezárásának dátuma: a gyógytestnevelés ellátás lezárásának időpontja. 

Ellátott továbbküldése: opcionálisan tölthető azokban az esetekben, ha a gyógytestnevelés 

ellátást a gyermek, tanuló nem igényel, de javasolt egyéb segítő szakemberhez irányítani. 

Az eredmény kézbesítésének dátuma: nem töltendő 

A vizsgálati eredmény (vélemény) jogerőre emelkedett: nem tölthető 

Az eredmény zárolása: nem zárolható. 
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Ellátott továbbküldése: opcionálisan töltendő. Abban az esetben, ha szükséges más szakfeladat 

vagy külső szervezet segítő beavatkozásának bevonása a terápiás ellátásba. 

Javaslatok, intézményi kijelölések hozzáadása menüpontot nem kell tölteni. 

 

5.8. Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

 

Szakterület függő ellátási adatok: 

Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás keretében az intézményben dolgozó 

koordinátorok tevékenységének adminisztrálása történik. A szakfeladat jellegéből adódóan 

nevesített és nem nevesített kliensekkel történik a tevékenységük adminisztrálása. Minden 

esetben, ha lehetőség van rá, és a szakmai keretek engedik, törekedni kell a nevesített ellátások 

rögzítésére a gyermekforgalmi statisztika és a kliensút érdekében. 

Egyéni ellátás adminisztrálása: 

A nevesíthető kliens esetén (gyermek/tanuló) az ellátás rögzítése ebben a szakfeladatban is a 

„Törzslap” felvételével indul. A Törzslaphoz, „Ellátási lapot” kell felvenni. A szűréseket is 

kötelező egyéni ellátásként (törzslap, ellátási lap, tevékenység lap) rögzíteni. 

Ellátási lap: 

 Ellátás szakterülete: Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

 Ellátásba vétel dátuma: az első találkozás dátuma 

A vizsgálatot/ellátást nyújtó (kiemelt) feladatellátási hely: az a tagintézmény, ahol a 

tevékenység végrehajtása történik. 

A vizsgálati/ellátási kérelem beérkezésének dátuma: megegyezik az ellátásba vétel dátumával. 

A vizsgálat, az ellátás kezdeményezője: legördülő oszlopai a következő szótárelemeket 

tartalmazzák, 

 szülői kérelem 

 nagykorú kérelmező 

 Gytv. hatálya alá tartozó intézmény kezdeményezésére a szülő egyetértésével 

 Szoc. tv. hatálya alá tartozó intézmény kezdeményezésére a szülő egyetértésével 

 pedagógus kérésére 

Intézmény neve: opcionálisan töltendő, szülői kérelem esetén az ellátás önkéntes, nem 

intézményhez kötött, Csak abban az esetben kell tölteni, ha a jelentkezés nem önkéntesen 

történik. 

Intézmény OM kódja: Értelemszerűen töltendő. 

Ellátott intézménytípusa: Értelemszerűen töltendő. 

Ellátott intézménytípusa: a legördülő menüből kötelező kiválasztani. 

A gyermek, tanuló osztályfoka a vizsgálat/ellátás megkezdésekor: a legördülő menüből 

kötelező kiválasztani 

Ellátásba, vizsgálatba jelentkezés módja:  

 önkéntes jelentkezés 
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 javaslat alapján történik 

Ellátásba, vizsgálatba vétel részletezése: opcionálisan tölthető 

A vizsgálatra/ellátásra jelentkezés oka (vélelem, tünet) egyéb 

Ellátás területe: 

 konzultáció 

 szűrési tevékenység koordinációja 

 információs tanácsadás 

 pszichológiai tanácsadás 

 egyéb 

Ellátás gyakorisága: opcionálisan tölthető, nem kötelező. 

A vizsgálatban részt vevő, az ellátást nyújtó szakember: az ellátást biztosító szakember neve. 

Tevékenység hozzáadása: 

 Minden beavatkozáshoz itt is fel kell rögzíteni a tevékenységlapot. 

 A tevékenység kategória: Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

 A tevékenység kategória: a legördülő menüpontok szótárkészlete.  

 óvoda-, iskolapszichológiai team tartása – egyéni ellátásnál nem rögzítjük 

 konzultáció 

 szűrés 

 állapotmegismerés 

 beavatkozás 

 kontroll 

Ellátás érintettjei: a legördülő menüpontok szótárkészlete. 

 gyermek/tanuló 

 ifjúsági osztály csoport (nappali rendszerű foglalkoztatás mellett) – egyéni 

ellátásnál nem rögzítjük 

 pedagógus 

 tanári kar 

 szülő 

 osztályfőnök 

 intézményi iskola, óvodapszichológus 

 A tevékenység kezdő időpontja: a tevékenység megvalósulásának időpontja. 

 A tevékenységen megjelent(ek): be kell kattintani, ha megjelent, üresen kell hagyni, ha 

hiányzott. 

A tevékenység időtartama (perc): az adott tevékenység időtartama percben. Rögzítése kötelező. 

Elvégzett tevékenység leírása: az adott tevékenység meghatározása, ha hiányzott a „hiányzott 

megnevezést kell beírni. Kötelezően töltendő mező. 

Megjegyzés: opcionálisan tölthető, nem kötelező mező. 

A tevékenység adatainak zárolása: kizárólag tagintézmény igazgatói engedéllyel használható. 

A tevékenységben részt vevő szakemberek: a legördülő menüből az adott tevékenységet végző 

szakembert kell kijelölni. 
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A vizsgálatba/ellátásba bevont nem nevesített személyek 

A tevékenység helye: ahol a tevékenység megvalósult. 

Az ellátás részletes adatai: 

Időközi értékelések hozzáadása: 

Minden évben egyszer valamint a tevékenység lezárásánál a gyermekek/tanulók fejlődését 

értékelni kell. Ezt az „időközi értékelés” menüpont „értékelés típusa” menüpontjában lehet 

elvégezni. 

Az érékelés típusa: 

 éves: ha több éves ellátást végzünk, és végén az „éves értékelést kell választani. 

 lezáró: érékelés típust kell megadni, ha ez ellátást befejeztük 

Értékelés lezárásának dátuma: értékelés időpontja 

Értékelés szövege: legördülő menüpontból választható 

 ellátás a továbbiakban nem szükséges 

 ellátás folytatása szükséges 

Értékelés kifejtése: a kliens fejlődésének/állapotváltozásának leírása. 

Értékelő szakember: a tevékenységet végző szakember neve. 

Ellátás eredmény hozzáadása: 

 A vizsgálat, ellátás eredményének típusa: nem tölthető. 

 A vizsgálat, ellátás eredménye/diagnózisa: nem tölthető. 

 Felülvizsgálat eredménye/diagnózisa: nem tölthető. 

 Az értékelés eredménye szöveges kiegészítése: opcionálisan tölthető, nem kötelező 

mező.  

 Az ellátás/vizsgálat lezárása: legördülő menü szótárkészletei 

 lemorzsolódott 

 fejlesztés továbbiakban nem szükséges 

 továbbküldés 

 egyéb 

Az eredmény lezárásának dátuma: a tevékenység lezárásának időpontja. 

Ellátott továbbküldése: ha saját ellátást lezártuk, de szükségesnek érezzük más segítő 

szakember támogatását, akkor jelöljük javaslatunkat. 

Az eredmény kézbesítésének dátuma: nem töltendő. 

A vizsgálat/ellátás eredményének elfogadása: nem töltendő. 

Vizsgálati eredmény (vélemény) jogerőre emelkedett: nem töltendő. 

Az eredmény zárolása: nem töltendő. 

 

Javaslatok, intézményi kijelölések: ebben a szakfeladatban nem töltendők. 

 

Csoportos ellátások adminisztrálása: 
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A feladatellátás jellegéből adódóan lehetőség van nevesített, nem nevesített és intézményi 

csoportok adminisztrálására.  

Azokat a csoportos ellátásokat, ahol tudjuk nevesíteni a gyermekeket/tanulókat nevesített 

csoportként kell rögzíteni.  

Azokat a tevékenységeket, ahol iskolában dolgozó pedagógusokkal, szakemberekkel és 

koordinátori teamen résztvevő pszichológus szakemberekkel dolgozunk, közösen intézményi 

csoportként kell rögzíteni. A munkaközösségi foglalkozások is ide rögzítendők. 

Olyan tevékenységek esetén, ami nem intézményhez kötött (prevenciós csoport, konzultáció) 

nem nevesített csoportként kell adminisztrálni. 

Az egyes csoportok alá gyűjtjük az adott csoporthoz kapcsolódó tevékenységet. 

 

Csoportos ellátás rögzítése nevesített csoport esetén: 

Új csoportos ellátás létrehozása menüpontban először létre kell hozni a csoportot. 

Csoport neve: szabadon választható 

Csoport típusa: nevesített csoport. Minden esetben csak törzslappal és ellátási lappal rendelkező 

gyermekeket/tanulókat lehet ebbe a csoportba besorolni. 

Szakterület: iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

Státusz: nyitott vagy lezárt. Év végén szükséges a csoportot lezárni. 

Feladatellátási hely: az a tagintézmény, ahol a tevékenység végrehajtása történik. 

Létrehozó szakember: az a szakember, aki végzi a csoportos ellátást.  

Létrehozás dátuma: a tevékenység kezdő időpontja. 

Lezárás dátuma: a csoportos tevékenység lezáró dátum év végén. 

 

Csoportos tevékenység rögzítése:  

A tevékenység kategória: 

 óvoda-, és iskolapszichológusoknak team tartása – itt ez nem tölthető. 

 konzultáció 

 szűrés – itt ez nem tölthető 

 állapotmegismerés – itt ez nem tölthető 

 beavatkozás 

 kontroll – itt ez nem tölthető 

Feladatellátási hely: az a tagintézmény, ahol a tevékenység végrehajtása történik. 

A tevékenység kezdő időpontja: a tevékenység/óra megvalósulásának időpontja. 

A tevékenységen megjelent(ek): bepipálni szükséges a mezőt. 

A tevékenység időtartama (perc): az adott tevékenység időtartamai percben. Rögzítése 

kötelező. 

Elvégzett tevékenység leírása: az óra anyaga. 

Megjegyzés: opcionálisan tölthető, nem kötelező mező. 

A tevékenység adatainak zárolása: nem zárolható tevékenység. 
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A tevékenységben részt vevő szakemberek: ki kell választani a tevékenységet végző szakember 

nevét. 

A vizsgálatba/ellátásba bevont nem nevesített személyek: opcionális, ha nem vett részt szülő, 

pedagógus, vagy gyermekorvos az adott tevékenységben, akkor nem kell kijelölni semmit. 

Tevékenység helye: legördülő mező szókészlete 

 telephely = a központon kívüli egység 

 ügyviteli hely = a tagintézmény központja 

 óvoda 

 iskola 

 egyéb 

Azt a helyszínt válasszuk ki, ahol a tevékenység megvalósult. 

Minden tevékenységhez kötelező jelenléti adatokat rögzíteni. 

 

Csoportos ellátás rögzítése intézményi csoport esetén: 

Új csoportos ellátás létrehozása menüpontban először létre kell hozni a csoportot. 

Csoport neve: szabadon választott 

Csoport típusa: intézményi csoport 

Szakterület: iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

Státusz: nyitott vagy lezárt. Év végén szükséges a csoportot lezárni. 

Feladatellátási hely: az a tagintézmény, ahol a tevékenység végrehajtása történik. 

Létrehozó szakember: az a szakember, aki végzi a csoportos ellátást. 

Létrehozás dátuma: a tevékenység kezdő időpontja. 

Lezárás dátuma: a csoportos tevékenység lezáró dátum év végén. 

A csoport létrehozása után (mentés után) a „Intézmény hozzáadása a csoporthoz” 

menüpontot is ki kell tölteni. 

 

Meg kell adni: a legördülő menü segítségével  

 Intézmény neve 

 OM azonosító 

 Alapfeladat 

 Résztvevők létszáma – szabadon töltendő 

 Ebből leány (statisztika) – szabadon töltendő 

 

Csoportos tevékenység rögzítése: 

 A tevékenység kategória: 

 óvoda-, és iskolapszichológusoknak team tartása – ajánlott itt rögzíteni. 

 konzultáció 

 szűrés – itt ez nem tölthető 

 állapotmegismerés – itt ez nem tölthető 

 beavatkozás – kettős vezetésű csoportok esetén (iskolapszichológussal) 



 

553 

 kontroll – itt ez nem tölthető 

Feladatellátási hely: az a tagintézmény, ahol a tevékenység végrehajtása történik. 

A tevékenység kezdő időpontja: a tevékenység/óra megvalósulásának időpontja. 

A tevékenységen megjelent(ek): Bepipálni szükséges a mezőt, ha tevékenység megvalósult. 

A tevékenység időtartama (perc): az adott tevékenység időtartamai percben. Ez az időtartam a 

munkanaplóban a napi munkaidőt fogja lefedni, tehát teljes munkaidő esetén hetente 21 óra 

rögzítése kötelező. 

Elvégzett tevékenység leírása: a tevékenység fő célja 

Megjegyzés: opcionálisan tölthető, nem kötelező mező. 

A tevékenység adatainak zárolása: nem zárolható a tevékenység. 

A tevékenységben részt vevő szakemberek: ki kell választani a tevékenységet végző szakember 

nevét. 

A vizsgálatba/ellátásba bevont nem nevesített személyek: opcionális, ha nem vett részt szülő, 

pedagógus, vagy gyermekorvos az adott tevékenységben, akkor nem kell kijelölni semmit. 

Tevékenység helye: legördülő mező szókészlete 

 telephely = a központon kívüli egység 

 ügyviteli hely = a tagintézmény központja 

 óvoda 

 iskola 

 egyéb 

Azt a helyszínt válasszuk ki, ahol a tevékenység megvalósult. 

 

Csoportos ellátás rögzítése nem nevesített csoport esetén: 

Új csoportos ellátás létrehozása menüpontban először létre kell hozni a csoportot. 

Csoport neve: szabadon választott 

Csoport típusa: nem nevesített csoport 

Szakterület: iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

Státusz: nyitott vagy lezárt. Év végén szükséges a csoportot lezárni. 

Feladatellátási hely: az a tagintézmény, ahol a tevékenység végrehajtása történik. 

Létrehozó szakember: az a szakember, aki végzi a csoportos ellátást. 

Létrehozás dátuma: a tevékenység kezdő időpontja. 

Lezárás dátuma: a csoportos tevékenység lezáró dátum év végén. 

 

 Csoportos tevékenységek rögzítése: 

A tevékenység kategória: 

 óvoda-, és iskolapszichológusoknak team tartása – nem itt rögzítjük 

 konzultáció 

 szűrés – itt ez nem tölthető 

 állapotmegismerés – itt ez nem tölthető 

 beavatkozás – itt ez nem tölthető 
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 kontroll – itt ez nem tölthető 

Feladatellátási hely: az a tagintézmény, ahol a tevékenység végrehajtása történik. 

A tevékenység kezdő időpontja: a tevékenység/óra megvalósulásának időpontja. 

A tevékenységen megjelent(ek): Bepipálni szükséges a mezőt, ha tevékenység megvalósult. 

A tevékenység időtartama (perc): az adott tevékenység időtartamai percben. Rögzítése 

kötelező. 

Elvégzett tevékenység leírása: a tevékenység fő célja 

Megjegyzés: opcionálisan tölthető, nem kötelező mező. 

A tevékenység adatainak zárolása: nem zárolható a tevékenység. 

A tevékenységben részt vevő szakemberek: ki kell választani a tevékenységet végző szakember 

nevét. 

A vizsgálatba/ellátásba bevont nem nevesített személyek: opcionális, ha nem vett részt szülő, 

pedagógus, vagy gyermekorvos az adott tevékenységben, akkor nem kell kijelölni semmit. 

Tevékenység helye: legördülő mező szókészlete 

 telephely = a központon kívüli egység 

 ügyviteli hely = a tagintézmény központja 

 óvoda 

 iskola 

 egyéb 

Azt a helyszínt válasszuk ki, ahol a tevékenység megvalósult. 

 

5.9. Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

 

Szakterületfüggő ellátási adatok: 

A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása keretében az intézményben dolgozó 

koordinátorok tevékenységének adminisztrálása történik. A szakfeladat jellegéből adódóan 

nevesített és nem nevesített kliensekkel történik a tevékenységük adminisztrálása. Minden 

esetben, ha lehetőség van rá, a szakmai keretek engedik törekedni, kell a nevesített ellátások 

rögzítésére a gyermekforgalmi statisztika érdekében. 

Egyéni ellátás adminisztrálása: 

A nevesíthető kliens esetén az ellátás rögzítése ebben a szakfeladatban is a „Törzslap” 

felvételével indul. A Törzslaphoz, „Ellátási lapot” kell felvenni. 

Ellátási lap: 

 Ellátás szakterülete: kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

 Ellátás területe: legördülő mező szótárelemei: 

 tehetségazonosítás 

 tehetség-tanácsadás 

 önismereti tanácsadás 

 életvezetési tanácsadás 
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A vizsgálat, az ellátás kezdeményezője: a legördülő oszlopai a következő szótárelemeket 

tartalmazzák, 

 szülői kérelem 

 nagykorú kérelmező 

 nevelési-oktatási intézmény kezdeményezésére az szülő egyetértésével 

 pedagógus kérésére 

Intézmény neve = pontos begépelés elkezdésekor a legördülő menüből választandó 

Intézmény OM kódja = az előző pontnál legördülő menüből választva a rendszer automatikusan 

beadja 

A vizsgálatot/ellátást kezdeményező feladatellátási hely = legördülő menüből választandó  

Ellátásba, vizsgálatra jelentkezés módja: legördülő mező szókészlete: 

 önkéntes jelentkezés 

 javaslat alapján 

Ellátásra, vizsgálatra jelentkezés részletezése = NEM kötelező mező, itt rögzíthető minden, 

ami pontosítja az ellátásba jelentkezés körülményeit. 

A vizsgálatra/ellátásra jelentkezés oka (vélelem, tünet): legördülő mező szókészlete: 

 tehetség feltérképezés 

 tehetség fejlesztéssel kapcsolatban információt kér 

 személyiség fejlődéssel kapcsolatos tanácsot kér 

 tehetséggondozás 

Ellátás területe = több terület választható, az ellátás folyamán szükség szerint bővítendő. 

Ellátás gyakorisága = szabadon kitölthető mező (pl. egy alkalom, heti egy alkalom, kéthetente 

egy alkalom stb.) 

A vizsgálatban részt vevő, az ellátást nyújtó szakemberek = több választható, az ellátás 

folyamán szükség szerint bővítendő. 

Az ellátás folyamán egyes mezők módosítása szükségessé válhat. 

 

Tevékenység hozzáadása 

 

 Minden beavatkozáshoz itt is fel kell rögzíteni a tevékenységlapot. 

 A tevékenység kategória: legördülő menüpontok szótárkészlete: 

 szűrés 

 állapotmegismerés 

 beavatkozás 

 kontroll 

Ellátás érintettjei: legördülő menüpontok szótárkészlete  

 gyermek/tanuló 

 ifjúsági osztály csoport (nappali rendszerű foglalkoztatás mellett) 

 pedagógus 

 tanári kar 



 

556 

 szülő 

 osztályfőnök 

 intézményi iskola, óvoda pszichológus 

A tevékenység kezdő időpontja: amikor a tevékenység megvalósult. 

A tevékenységen megjelent(ek): be kell kattintani, ha megjelent, üresen kell hagyni, ha 

hiányzott. 

A tevékenység időtartama (perc): az adott foglalkozás/konzultáció/vizsgálat/szűrés időtartama 

percben. Rögzítése kötelező. 

Elvégzett tevékenység leírása: szabadon tölthető mező, az óra anyaga 

Megjegyzés: nem kötelező mező. 

A tevékenység adatainak zárolása: kizárólag tagintézmény igazgatói engedéllyel használható. 

A tevékenységben részt vevő szakemberek: a legördülő menüből az adott tevékenységet végző 

szakembert kell kijelölni. 

A vizsgálatba/ellátásba bevont nem nevesített személyek: opcionális, ha nem vett részt szülő, 

pedagógus, vagy gyermekorvos az adott tevékenységben, akkor nem kell kijelölni semmit. 

Tevékenység helye: legördülő mező szókészlete 

 telephely = a központon kívüli egység 

 ügyviteli hely = a tagintézmény központja 

 iskola 

 egyéb 

Azt a helyszínt válasszuk ki, ahol a tevékenység megvalósult. 

Az ellátás részletes adatai: 

Időközi értékelések hozzáadása: 

Kiemelten lehetséges gyermekek, tanulók gondozás keretében ez a menüpont kizárólag abban ez 

esetben szükséges, ha az ellátás egy következő tanévre is áthúzódik. Minden tanévben egyszer a 

gyermekek/tanulók fejlődését értékelni kell. Ezt az „Időközi érékelés hozzáadása” menüpontban 

lehet elvégezni. 

 

Az értékelés típusa: féléves, éves, vagy lezáró. Ennek a szakterületnek a keretében kizárólag 

éves időközi értékelést adunk, a lezáró értékelést a „Ellátás eredményének hozzáadása” menü 

alatt rögzítjük. 

Az értékelés lezárásának dátuma: amikor az értékelést adjuk. 

Az érékelés szövege: legördülő mező szókészlete: 

 ellátás a továbbiakban nem szükséges 

 fejlesztés/ellátás továbbra is szükséges 

Az értékelés kifejtése: szabadon tölthető, javasolt tartalma egy rövid összegző értékelés. 
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Ellátás/ eredmények hozzáadása: 

 A vizsgálat/ellátás eredménye, diagnózisa: legördülő mező szókészlete: 

 tehetséggondozás javasolt 

 tehetséggondozás nem szükséges 

Az ellátás/vizsgálat lezárása: legördülő mező szókészlete: 

 elköltözött  

 lemorzsolódott – nem jelent meg 3 hónapja, a szülő nem elérhető 

 fejlesztés továbbiakban nem szükséges 

 továbbküldés 

 tanácsadás nem szükséges a továbbiakban 

 egyéb 

Értelemszerűen választandó. 

 Az eredmény lezárásának dátuma: az a dátum, amikor az ellátást lezártuk.  

 Ellátott továbbküldése: legördülő mező szókészlete, 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, országos szakértői bizottság, Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és 

Gondozó Tagintézménye 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, országos szakértői bizottság, Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató 

és Gondozó Tagintézménye 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, országos szakértői bizottság, Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató 

és Gondozó Tagintézménye 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, országos szakértői bizottság, Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat Beszédvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató 

és Gondozó Tagintézménye 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, megyei szakértői bizottsági tevékenység 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, logopédiai ellátásba vétel kezdeményezése 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, gyógytestnevelés  

 pedagógiai szakszolgálaton belül, nevelési tanácsadás 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

 pedagógiai szakszolgálaton belül, konduktív pedagógiai ellátás  

 pedagógiai szakszolgálaton belül, iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

 pedagógiai szakszolgálaton kívül, egészségügyi ellátórendszer felé 

 pedagógiai szakszolgálaton kívül, szociális ellátórendszer felé 

 pedagógiai szakszolgálaton kívül, intézményi iskolapszichológia/ óvodapszichológia  
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Ezt a kategóriát akkor kell tölteni, ha az ellátást lezártuk, de szükségesnek érezzük, hogy még 

további ellátást kapjon a gyermek szakszolgálaton belül vagy szakszolgálaton kívüli 

intézményben. 

 

Az eredmény kézbesítésének dátuma, A vizsgálat/ellátás eredményének elfogadása, 

Vizsgálati eredmény   (vélemény) jogerőre emelkedett, Az eredmény zárolása: ezeket a 

kategóriákat nem kell tölteni. 

 

Javaslatok intézményi kijelölések hozzáadására menüpontot nem kell tölteni. 

 

Csoportos ellátások adminisztrálása: 

A feladatellátás jellegéből adódóan lehetőség van nevesített és intézményi csoportok 

adminisztrálására.  

Azokat a csoportos ellátásokat, ahol tudjuk nevesíteni a gyermekeket/tanulókat nevesített 

csoportként kell rögzíteni.  

Azokat a tevékenységeket, ahol iskolában dolgozó pedagógusokkal, szakemberekkel és 

koordinátori teamen résztvevő pszichológus szakemberekkel dolgozunk, közösen intézményi 

csoportként kell rögzíteni. A munkaközösségi foglalkozások is ide rögzítendők. 

 

Az egyes csoportok alá gyűjtjük az adott csoporthoz kapcsolódó tevékenységet. 

 

 

  

 

 

Nyíregyháza,2020.02.15.                                             Dr Gavallér Andrea 

                                                                                          főigazgató 

 

 

 

 

 

 


