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BEVEZETÉS 

 

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

alapján a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban: Intézmény) működésére, belső 

és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és működési szabályzat (a 

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

magatartások, jogosítványok és kötelezettségek minél hatékonyabban érvényesüljenek az 

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

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

biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad.  
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1. 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 az Intézmény székhelyén és tagintézményei ügyviteli telephelyein. 

 

Az SZMSZ ……………………………………… napján lépett hatályba. 
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2. Általános rendelkezések 

2.1.  Az Intézmény jogállása 

Az Intézmény a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ köznevelési intézményként 

működő, önálló jogi személyiségű szervezeti egysége. 

2.2.  Az Intézmény alapadatai 

Megnevezés: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat  

Székhelye: 1077 Budapest, Izabella utca 12. 

A tagintézmények ügyviteli és tagintézményi telephelyei: 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, 

Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye 

Ügyviteli telephely: 1077 Budapest, Izabella utca 1. 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, 

Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye 

Ügyviteli telephely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39. 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, 

Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye 

Ügyviteli telephely: 1147 Budapest, Cinkotai út 125-137. 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, 

Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye 

Ügyviteli telephely: 1145 Budapest, Mexikói út 63-64. 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó 

Tagintézménye  

Ügyviteli telephely: 1088 Budapest, Vas utca 8. 
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Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédjavító, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai 

Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye  

Ügyviteli telephely: 1077 Budapest, Izabella utca 1. 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 1. számú Szakértői Bizottsági Tagintézménye 

Ügyviteli telephely: 1116 Budapest, Rátz László utca 73-75. 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 2. számú Szakértői Bizottsági Tagintézménye  

Ügyviteli telephely: 1077 Budapest, Izabella utca 1. 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 3. számú Szakértői Bizottsági Tagintézménye  

Ügyviteli telephely: 1149 Budapest, Fráter György utca 15-17. 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat I. kerületi Tagintézménye 

Ügyviteli telephely: 1012 Budapest, Logodi utca 80. 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. kerületi Tagintézménye 

Ügyviteli telephely: 1023 Budapest, Marczibányi tér 1. 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat III. kerületi Tagintézménye 

Ügyviteli telephely: 1035 Budapest Vihar utca 31. 

Tagintézményi telephely: 1039 Budapest Bebó Károly utca 13.  

Tagintézményi telephely: 1039 Budapest Víziorgona utca 7.  

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IV. kerületi Tagintézménye 

Ügyviteli telephely: 1041 Budapest Szigeti József utca 1-3. 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat V. kerületi Tagintézménye  

Ügyviteli telephely: 1052 Budapest, Vármegye utca 11-13. 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VI. kerületi Tagintézménye 

Ügyviteli telephely: 1062 Budapest, Bajza utca 46.  

Tagintézményi telephely: 1065 Budapest, Nagymező utca 52. II. emelet 
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Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VII. kerületi Tagintézménye 

Ügyviteli telephely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. kerületi Tagintézménye 

Ügyviteli telephely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 4. 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. kerületi Tagintézménye 

Ügyviteli telephely: 1095 Budapest, Mester utca 67. 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi Tagintézménye 

Ügyviteli telephely: 1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. 

Tagintézményi telephely: 1107 Budapest, Gém utca 5-7. 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XI. kerületi Tagintézménye 

Ügyviteli telephely: 1117 Budapest, Erőmű utca 8. 

Tagintézményi telephely: 1118 Budapest, Rétköz utca 14. 

Tagintézményi telephely: 1117 Budapest, Erőmű utca 4. 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XII. kerületi Tagintézménye 

Ügyviteli telephely: 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22. 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIII. kerületi Tagintézménye 

Ügyviteli telephely: 1133 Budapest, Pannónia utca 81. 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIV. kerületi Tagintézménye 

Ügyviteli telephely: 1147 Budapest, Fűrész utca 64-66. 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XV. kerületi Tagintézménye 

Ügyviteli telephely: 1157 Budapest, Hartyán köz 3. 

Tagintézményi telephely: 1156 Budapest, Pattogós utca 6-8. 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVI. kerületi Tagintézménye  

Ügyviteli telephely: 1161 Budapest, Szent Korona utca 75-77. 
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Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVII. kerületi Tagintézménye 

Ügyviteli telephely: 1173 Budapest, Pesti út 82. 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi Tagintézménye 

Ügyviteli telephely: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10.I 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIX. Kerületi Tagintézménye 

Ügyviteli telephely: 1196 Budapest, Esze Tamás utca 67. 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XX. Kerületi Tagintézménye 

Ügyviteli telephely:1205 Budapest, Mártírok útja 51. 

Tagintézményi telephely: 1201 Budapest, Vörösmarty utca 128. 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXI. Kerületi Tagintézménye 

Ügyviteli telephely: 1211 Budapest, Kiss János altábornagy. utca 10-12. 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXII. Kerületi Tagintézménye  

Ügyviteli telephely:1221 Budapest, Szent István tér 1. 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXIII. kerületi Tagintézménye  

Ügyviteli telephely: 1237 Budapest, Tartsay utca. 26. 
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Vezetője: Főigazgató  

Működési körzete: Budapest, országos tagintézmények esetében országos működési körzet 

Alapítás dátuma: 2013. szeptember 1. 

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

Az alapítói jogokat gyakorolja: az emberi erőforrások minisztere 

Az irányítói jogköröket gyakorolja: az emberi erőforrások minisztere 

Fenntartó: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca32.) 

A fenntartói jogokat gyakorolja: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Köznevelési 

Igazgatási Főosztály  

Működtető neve: Fővárosi Önkormányzat 

Működtető székhelye: 1052 Budapest Városház utca 9-11.  

OM azonosító: 101878 

PIR törzsszáma: 799656 

Adóigazgatási azonosító szám: 15799658-2-41 

KSH azonosító: 15799658-8412-312-01 

2.3.  Az intézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata 

Az Intézmény hosszú bélyegzőjének felirata:  

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

1077 Budapest, Izabella utca 12. 

 

Az Intézmény körbélyegzőjének felirata: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat  

1077 Budapest, Izabella utca 12. 

 

Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 főigazgató 

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

a székhely szakmai tevékenységét irányító főigazgató-helyettes a székhely 

tevékenységi körében keletkezett dokumentumok vonatkozásában teljes körűen) 

Az Intézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadmányozásra a főigazgató, 

távollétében a helyettesítési rend szerinti főigazgató-helyettes jogosult.  
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Az Intézmény alapfeladatai 

A 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 1. számú melléklet alapján 

A kormányzati funkció rendje 

0980 Máshová be nem sorolt oktatás 

 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 

 

 részletezve: pedagógiai szakszolgálati feladatok, azaz 

 továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, 

 gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, 

 fejlesztő nevelés, 

 szakértői bizottsági tevékenység,  

 nevelési tanácsadás, 

 logopédiai ellátás, 

 konduktív pedagógiai ellátás, 

 gyógytestnevelés, 

 iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,  

 kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. 

 

2.4.  Vállalkozási tevékenység 

Az intézmény, vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
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2.5.  Az Intézmény működési körét meghatározó vagy befolyásoló jogszabályok 

 Magyarország Alaptörvénye  

 A mindenkor hatályos költségvetési törvény 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 

 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 

 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

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

végrehajtásáról 

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

információszabadságról 

 227/1997 (XII. 22.) Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről a pedagógus- 

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevő juttatásairól és kedvezményeiről 

 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 

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

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

nyilvántartási rendszerről 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 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 
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 346/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus 

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 

kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 

módosításáról 

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

kiadásáról 

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

kedvezményekről 

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

működéséről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

ágazati feladatairól 

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

betegségekről és fogyatékosságokról 

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

tevékenységről 
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3. Az Intézmény szervezeti felépítése, irányítása és működése 

3.1.  Szervezeti felépítés 

Az Intézmény a 3.2. pontban megjelenített szervezeti ábrának megfelelően székhelyből, 

országos, fővárosi és tankerületi tagintézményekből áll. 

 

Tankerületi tagintézmények: 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat I. kerületi Tagintézménye 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. kerületi Tagintézménye 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat III. kerületi Tagintézménye 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IV. kerületi Tagintézménye 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat V. kerületi Tagintézménye  

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VI. kerületi Tagintézménye 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VII. kerületi Tagintézménye 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. kerületi Tagintézménye 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. kerületi Tagintézménye 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi Tagintézménye 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XI. kerületi Tagintézménye 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XII. kerületi Tagintézménye 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIII. kerületi Tagintézménye 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIV. kerületi Tagintézménye 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XV. kerületi Tagintézménye 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVI. kerületi Tagintézménye  

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVII. kerületi Tagintézménye 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi Tagintézménye 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIX. Kerületi Tagintézménye 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XX. Kerületi Tagintézménye 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXI. Kerületi Tagintézménye 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXII. Kerületi Tagintézménye  

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXIII. kerületi Tagintézménye  
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Fővárosi tagintézmény: 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 1. számú Szakértői Bizottsági Tagintézménye 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 2. számú Szakértői Bizottsági Tagintézménye  

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 3. számú Szakértői Bizottsági Tagintézménye  

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó 

Tagintézménye 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédjavító, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai 

Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye  

 

Országos tagintézmény: 

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 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai 

Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye  
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3.2. Szervezeti egységek feladatai 

A székhelyintézmény a fővárosi illetve országos szakértői bizottságok és a tankerületi 

szakértői bizottságok szakmai koordinációját végzi, és emellett ellát fővárosi illetékességű 

szakértői bizottsági feladatokat. 

A fővárosi illetékességű tagintézmények ellátnak fővárosi illetékességű szakértői bizottsági 

feladatokat vagy fővárosi illetékességű továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást vagy 

fővárosi illetékességű logopédiai ellátást és gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést, 

oktatást és gondozást. 

Az országos illetékességű tagintézmények ellátnak országos illetékességű szakértői bizottsági 

feladatokat és fővárosi illetékességű gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést, oktatást 

és gondozást. 

A tankerületi tagintézmények következő kerületi illetékességű pedagógiai szakszolgálati 

feladatokat látnak el: 

 a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, 

 a fejlesztő nevelés, 

 szakértői bizottsági tevékenység, 

 a nevelési tanácsadás, 

 a logopédiai ellátás, 

 a konduktív pedagógiai ellátás, 

 a gyógytestnevelés, 

 az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, 

 a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. 

 

3.3.  Az Intézmény irányítása, vezetői és testületei 

Alapvetés: Az Intézmény élén főigazgató, a tagintézmény élén igazgató áll. A főigazgató 

munkáját az Intézmény egy vagy több feladatának szakmai irányítását ellátó főigazgató-

helyettesek, a tagintézmény igazgató munkáját – a jogszabályi feltételek fennállta esetén – a 

tagintézmény egy vagy több feladatának szakmai irányítását ellátó tagintézmény igazgató-

helyettes segíti. A főigazgató-helyettesek egyike közvetlenül irányítja a székhely által ellátott 

szakmai feladatok végrehajtását.  
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Az Nkt. 69. § (1) bekezdés a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az 

igazgató tanács közreműködésével látja el. A tagintézmény igazgató a tagintézmény 

vezetésével összefüggő feladatait a tagintézmény-vezetői tanács közreműködésével látja el.  

Az Intézményben szakmai munkaközösségek működnek.  

 

Főigazgató:  

 

 általános jelleggel képviseli az Intézményt, 

 gyakorolja a fenntartó által átruházott munkáltatói és egyéb jogköröket, 

 kapcsolatot tart az irányító szervekkel, a fenntartóval, valamint az érintett működtető 

önkormányzatokkal, 

 gondoskodik a szakmai munkaközösségek és az Intézményben működő testületek 

folyamatos és törvényes működtetéséről, 

 igazgatói határozatokkal, utasításokkal is szabályozza az intézmény tevékenységének 

egészét, vagy egyes tevékenységeket, a jogszabályok és intézményi szabályozók 

figyelembevételével,  

 egyeztet a tagintézmény-igazgatókkal, munkaközösség vezetőkkel, a Közalkalmazotti 

Tanáccsal,  

 a szakalkalmazotti értekezlet véleményét kikérve hoz döntéseket a jogszabályok 

alapján, és kikérheti véleményét egyéb kérdésekben is, 

 ellenőrzési feladatokat lát el, 

 az Intézmény egésze vonatkozásában felel: 

- a szakmai munkáért, 

- a szakalkalmazotti értekezlet vezetéséért, 

- a szakalkalmazotti értekezlet 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. 
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Általános főigazgató helyettes: 

 

 általános jelleggel helyettesíti a főigazgatót, 

 közvetlenül irányítja a székhelyen ellátott szakmai feladatok végrehajtását, felel a 

székhely vonatkozásában: 

- a szakmai munkáért, és a szakmai dokumentumokért, 

- 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. 

 Kapcsolatot tart: 

- a főigazgatóval,  

- a működtető gazdasági központtal, 

- fenntartóval. 

 Nyilvántartást, statisztikát vezet: 

- a rendkívüli eseményekről melyet a főigazgató felé továbbít, 

- nyilvántartást, statisztikát készít a pedagógus és a gyermek/tanuló adataitól, azt 

harmadik személynek a jogszabályokban előírtak szerint adja ki. 

 Részt vesz az intézményét érintő gazdasági feladatok kialakításában és a végrehajtási 

munkálataiban: 

- költségvetés előkészítői munkálataiban, 

-  a szakmai létszám kialakításában, 

- részt vesz az intézményi selejtezési, leltározási munkálataiban, 

- felel az intézmény teljes vagyonáért, nyilvántartásáért, szakmai 

dokumentumaiért és a szakmai kiadásaiért. 

 

 Részt vesz a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában: 

- elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, 

- elkészíti a munkaidő-beosztást, ellenőrzi annak végrehajtását és leigazolja a 

munkaidő nyilvántartást, 

- meghatározza az általánostól eltérő munkarendet,  
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- leigazolja az óraadók és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott feladatellátók 

teljesítését,  

- valamint leigazolja a kiküldetéssel kapcsolatos teljesítéseket,  

- elrendeli a helyettesítést, a többletmunkát, és a leigazolásáról gondoskodik. 

 Egyéb feladatai: 

 ellenőrzési ütemtervet készít és ellenőrzési feladatokat lát el, 

 felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

 beutalót ad a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra. 

 a szakszolgálati tevékenységek közül a szakértői bizottsági tevékenység szakmai 

koordinációját végzi, a tagintézmény igazgatókkal egyeztetve,  

 az érintett szakszolgálati tevékenység vonatkozásában figyelemmel kíséri: 

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

- a hazai és külföldi pályázati lehetőségeket, részt vesz a pályázatírásban, a 

pályázatok megvalósításának nyomon követésében, ellenőrzésében, 

- gondozza az Intézmény továbbképzési programját, 

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

tagintézmények jelzéseit, 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

Szakmai főigazgató-helyettes: 

 

 figyelemmel kíséri az Intézmény működését meghatározó jogszabályokat, 

 gondozza az Intézmény szabályzatait,  

 a tagintézmény igazgatókkal egyeztetve és együttműködve, meghatározott rend szerint 

ellátja az érintett szakszolgálati tevékenységek szakmai koordinációját,  

 az érintett szakszolgálati tevékenységek vonatkozásában figyelemmel kíséri: 

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

- a hazai és külföldi pályázati lehetőségeket, részt vesz a pályázatírásban, a 

pályázatok megvalósításának nyomon követésében, ellenőrzésében 

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

tagintézmények jelzéseit, 

- folyamatosan vizsgálja az Intézmény szakmai erőforrásait és javaslatokat 

fogalmaz meg. 

- gondozza az Intézmény továbbképzési programját, 
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 ellenőrzési feladatokat lát el,  

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat.  

 

Koordinációs főigazgató-helyettes: 

 

 figyelemmel kíséri az Intézmény működését meghatározó jogszabályokat, 

 gondozza az Intézmény nyilvántartó rendszereit, 

 eleget tesz az Intézmény adatközlési kötelezettségének, 

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

tagintézmények leterheltségét, 

 az érintett szakszolgálati tevékenységek vonatkozásában figyelemmel kíséri: 

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

- a hazai és külföldi pályázati lehetőségeket, részt vesz a pályázatírásban, a 

pályázatok megvalósításának nyomon követésében, ellenőrzésében, 

- gondozza az Intézmény továbbképzési programját, 

- kapcsolatot tart a tagintézményekkel, közvetíti a főigazgató utasításokat, 

- közvetíti tagintézmények jelzéseit,  

- a tagintézmény igazgatókkal egyeztetve és együttműködve ellátja az érintett 

szakszolgálati tevékenységek szakmai koordinációját,  

 ellenőrzési feladatokat lát el,  

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat.  

 

Tagintézmény igazgató: 

 munkáját a tagintézmény-vezetői tanács bevonásával végzi. 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel: 

- a szakmai munkáért, és a szakmai dokumentumokért, 

- 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. 
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 Kapcsolatot tart: 

- a főigazgatóval,  

- a székhellyel, 

- a működtető gazdasági központtal,  

- fenntartóval. 

 

 Nyilvántartást, statisztikát vezet: 

- a rendkívüli eseményekről melyet a főigazgató felé továbbít, 

- nyilvántartást, statisztikát készít a pedagógus és a gyermek/tanuló adataitól, azt 

harmadik személynek a jogszabályokban előírtak szerint adja ki. 

 

 Részt vesz az intézményét érintő gazdasági feladatok kialakításában és a 

végrehajtási munkálataiban: 

- költségvetés előkészítői munkálataiban, 

-  a szakmai létszám kialakításában, 

- részt vesz az intézményi selejtezési, leltározási munkálataiban, 

- felel az intézmény teljes vagyonáért, nyilvántartásáért, szakmai 

dokumentumaiért és a szakmai kiadásaiért. 

 

 Részt vesz a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában: 

- elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, 

- a munkaidő-beosztást, ellenőrzi végrehajtását és leigazolja a munkaidő 

nyilvántartást, 

- meghatározza az általánostól eltérő munkarendet,  

- leigazolja az óraadók és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott feladatellátók 

teljesítését,  

- valamint leigazolja a kiküldetéssel kapcsolatos teljesítéseket,  

- elrendeli a helyettesítést, a többletmunkát, és a leigazolásáról gondoskodik. 

 

 Egyéb feladatai: 

- ellenőrzési ütemtervet készít és ellenőrzési feladatokat lát el, 

- felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

- beutalót ad a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat.  
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Tagintézmény igazgató-helyettes: 

 általános jelleggel helyettesíti a tagintézmény igazgatót, 

 ellátja a tagintézmény igazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

Igazgatótanács: 

 

Az Nkt. 69. § (1) bekezdés a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az 

igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el. Az igazgatótanács 

saját működési rendjét meghatározva tevékenykedik az alábbiak figyelembevételével:  

 Az igazgatótanács tevékenységét a mindenkori főigazgató irányítja, szervezi.  

 Az igazgatótanács üléseit legalább hathavonta tartja. Az ülések időpontját és tervezett 

napirendi pontjait tartalmazó meghívót a testület tagjainak, igazgató-helyetteseknek, a 

szakmai munkaközösségek vezetőinek, valamint a közalkalmazotti tanács elnökének 

legkésőbb az ülés előtt nyolc munkanappal meg kell küldeni.  

 Az értekezletekről jegyzőkönyv és emlékeztető készül. Az emlékeztetőt az 

igazgatótanács tagjai megkapják.  

 Az igazgatótanács véleményt nyilvánít, javaslatot tesz a jogszabályoknak megfelelően. 

 Az igazgatótanács közreműködhet az intézményvezetés és a főigazgató 

döntéselőkésztő tevékenységében.  

 Az ülések összehívása a főigazgató feladata, de kezdeményezhetik az igazgatótanácsi 

ülések összehívását az igazgatótanács tagjai is.  

 Az ülésekre tanácskozási joggal meghívhatók az igazgató-helyettesek és a szakmai 

munkaközösségek vezetői is. 

 

Tagintézmény-vezetői tanács:  

 

Amennyiben van tagintézmény-vezetői tanács, a tagintézmény igazgató a tagintézmény vezetésével 

összefüggő feladatait – az igazgatóhelyettesek, és a tagintézmény egyes telephelyeinek választott 

képviselőiből álló – tagintézmény-vezetői tanács közreműködésével látja el. 

Amennyiben van tagintézmény- vezetői tanács, annak tagjai: 

 Folyamatosan figyelemmel kísérik a tagintézményben folyó szakszolgálati munka 

helyzetét. 

 Különös figyelmet fordítanak az intézményi munkatervben foglaltak végrehajtására. 
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 Javaslatot tesznek az tagintézmény igazgatónak a tagintézmény személyi és tárgyi 

feltételeinek javítására vonatkozóan. 

 Segítik a telephelyek szakmai munkájának koordinálását, szakmai tapasztalatok 

megtárgyalásával, egyeztetésével, közös feladatok kimunkálásával, a tagintézményi 

vezetéssel való egyeztetéssel, továbbá a feladatok végrehajtásának összehangolásával. 

 A tagintézmény-vezetői tanács együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel. 

 A fővárosi szakmai munkaközösségek vezetői a tagintézmény-vezetői tanács ülésein 

tanácskozási joggal részt vehetnek.  

 

Szakmai munkaközösség:  

 

Az Intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget. Az 

azonos feladatok ellátására egy szakmai munkaközösség hozható létre. Az Intézményben 

legfeljebb tíz – 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 munkaközösségek minden tanév elején elkészítik 

munkatervüket, félévente beszámolót készítenek tevékenységükről. 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 a főigazgató bíz meg legfeljebb öt évre. A szakmai 

munkaközösség vezetője az igazgatótanács, a tagintézmény-vezetői tanács ülésein 

tanácskozási joggal részt vehet.  

 

Az intézményben az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: 

 gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás szakmai 

munkaközösség, 

 fejlesztő nevelés szakmai munkaközösség, 
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 szakértői bizottsági tevékenység szakmai munkaközösség, 

 nevelési tanácsadás szakmai munkaközösség, 

 logopédia ellátás szakmai munkaközösség, 

 kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása szakmai munkaközösség 

 konduktív pedagógiai ellátás szakmai munkaközösség. 

 gyógytestnevelés szakmai munkaközösség, 

 iskola-, óvodapszichológiai ellátás szakmai munkaközösség, 

 továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó szakmai munkaközösség 

 

Munkacsoport: 

A főigazgató az Intézmény, tagintézmény igazgató a tagintézmény zökkenőmentes 

működése érdekében munkacsoportokat hozhat létre, célfeladatok ellátására, illetve az 

intézményi működés szempontjából fontos eljárásrendek, folyamatszabályozások 

kidolgozására. A munkacsoportok elősegítik az intézményi innovatív folyamatok 

érvényesülését, megfelelő átjárást biztosítanak az intézményi struktúra rétegei között. 

 

Szakalkalmazotti értekezlet:  

 

A vezetőkből és az Intézmény szakmai alapdokumentumban meghatározott alapfeladatra 

létesített munkakörökben közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony keretében 

foglalkoztatottakból állók közössége. 

 

Szakalkalmazotti értekezlet keretében dönt:  

 az SZMSZ elfogadásáról, 

 az Intézmény éves munkatervének elfogadásáról, 

 az Intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról, 

 a továbbképzési program elfogadásáról, 

 az Intézmény képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról,  

 az Intézményvezetői pályázathoz készített vezetési program elfogadásáról, 

 a szakalkalmazotti értekezlet és az alkalmazotti közösség véleményét részértekezleten 

is kialakíthatja,  

 a tagintézmény igazgatói pályázathoz készített vezetési program elfogadásáról a 

tagintézmény szakalkalmazotti értekezlete dönt,  

 jogszabályban meghatározott más ügyekben. 
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A szakalkalmazotti értekezlet keretében véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az 

Intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a szakalkalmazotti 

értekezlet véleményét a külön jogszabályban meghatározott ügyekben. 

A pedagógiai Szakszolgálati Intézményben a szakalkalmazotti értekezlet és az alkalmazotti 

közösség véleményét részértekezleten is kialakíthatja. A szakalkalmazotti értekezlet 

határozatképes, ha a szavazatok száma 50%+1 fő, a második összehívásnál már független a 

létszámtól.  

A testület döntéseit szakalkalmazotti értekezleten – ha jogszabály másként nem 

rendelkezik – nyílt szavazással hozza, – a szavazatok egyenlősége esetén a főigazgató 

szavazata dönt. Titkos szavazást akkor lehet elrendelni, ha azt jogszabály előírja, vagy 

állásfoglalást igénylő személyi ügyben az érintett kéri. 

A szakalkalmazotti értekezleten jelenléti ívet kell vezetni. Az értekezlet tagja valamennyi 

pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozó. 

 

Alkalmazotti közösség:  

 

A szakalkalmazotti értekezlet tagjaiból és a nem pedagógus munkakörökben 

közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony keretében foglalkoztatottakból állók 

közössége. Az alkalmazotti közösség véleményt formál az alábbi kérdésekkel kapcsolatban: 

 az Intézmény megszüntetése, 

 átszervezése, 

 feladatának megváltoztatása, 

 nevének megállapítása, 

 vezetőjének megbízása és megbízásának visszavonása 

 

Közalkalmazotti tanács:  

 

Az intézményben dolgozó közalkalmazottak által, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

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

munkáltatóval való kapcsolattartás módját a Közalkalmazotti Szabályzat határozza meg. 

A munkáltatónak biztosítania kell a Közalkalmazotti Tanács (a továbbiakban: KT) 

működését. Az Intézményben egy Közalkalmazotti Tanács működik.  

A munkáltatóval közösen megalkotott közalkalmazotti szabályzat a KT és a munkáltató 

kapcsolatrendszerét szabályozza, nem tartalmazhat kollektív szerződésre tartozó kérdéseket.  
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A KT feladata az Intézményben meghozott döntésekben való részvétel, az ott dolgozó 

közalkalmazottak képviselete. A közalkalmazotti tanács mandátuma három évre szól. Tagjai 

száma az adott szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak létszámától függ. A tanács tagjának 

az választható, aki az Intézményben legalább hat hónapja foglalkoztatott.  

A közalkalmazotti tanács elnöke meghívás alapján, tanácskozási joggal részt vehet az 

igazgatótanács ülésein.  

3.4.  Helyettesítési rend 

 A főigazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő 

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

helyettest a koordinációs főigazgató-helyettes, a koordinációs főigazgató helyettest a 

szakmai főigazgató-helyettes helyettesíti.  

 A tagintézmény igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali 

döntést igénylő valamennyi ügyben a tagintézmény igazgató-helyettes helyettesíti.  

Azokban a tagintézményekben, ahol nincs tagintézmény igazgató-helyettes, a 

helyettesítést a tagintézmény igazgató által írásban megbízott pedagógus végzi. 

 Legalább három hétig tartó távollét esetén a helyettesítés kiterjed a helyettesített teljes 

jogkörére. 

 A fentiektől eltérő helyettesítési megbízás is adható, azonban a helyettesítési 

megbízást írásba kell foglalni, s benne meg kell határozni a helyettesítés időtartamát és 

tartalmát. 
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4. A működés rendje 

 

Az Intézmény egész évben folyamatosan működik, a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vezetőjének döntése alapján július 1 – augusztus 21. között legfeljebb kéthetes 

egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el.  

A nyár folyamán a szabadságolási tervet is figyelembe véve a szakszolgálati ellátást oly 

módon kell megtervezni, hogy az intézmény minden szakszolgálati feladat esetében elérhető 

legyen. 

Az Intézmény az éves munkatervét feladatainak ellátásához évente, a tanév rendjéhez 

igazodva készíti el.  

Az Intézménynek az éves munkaterven keresztül 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. 

 

Az intézménybe való belépés és benntartózkodás rendje 

 

A pedagógiai szakszolgálati intézmény vezetője munkaideje felhasználását és beosztását a 

számára előírt kötelező tanórák és foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga 

jogosult meghatározni (Nkt.69. § (5)). 

Az intézményben kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a szakszolgálati 

ellátást igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik. 

A beutalás módjától függetlenül az intézmény szolgáltatásait az azt igénylők a 

székhelyintézményben és a tagintézményekben a kialakított rend szerint vehetik igénybe, 

melyre az intézmény előjegyzési időpontot ad.  

A szakszolgálati intézménybe vizsgálatra, foglalkozásra érkezőket az erre kijelölt 

alkalmazott fogadja. Egyezteti az aktuális napra előjegyzettek nevét, és az érintett 

munkatársat értesíti a kliens megérkezéséről.  
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Előjegyzési időpontért intézménybe érkező kliensek az adminisztrációs irodán vagy a 

vizsgálatot végző szakemberrel való közvetlen időpont egyeztetés után kötelesek az 

intézményt elhagyni.  Az intézményben előjegyzési időponttal rendelkező kliensek a 

várakozásra rendszeresített helyiségeket és mellékhelyiséget szabadon használják, azonban 

foglalkoztató helyiségekben egyedül nem tartózkodhatnak.  

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket, tanulót 

kísérő szülő, törvényes képviselő, gondviselő személy a vizsgálat vagy foglalkozás 

időtartamára.  

Az intézményt használók a szolgáltatás igényvételét követően kötelesek az intézmény 

épületét elhagyni, erre szükség esetén az intézmény bármely dolgozója köteles felhívni az 

intézményben hosszadalmasan benn tartózkodók figyelmét.   

A szakszolgálati intézmény biztonságos működését garantáló szabályok (lásd az 5. 

fejezetben) megtartása kötelező az intézmény területén tartózkodók számára. 

 

4.1.  A kapcsolattartás formái 

 

4.1.1. Az intézmény belső kapcsolatainak rendszere 

 

Az Intézmény vezetése és az alkalmazotti közösség különböző csoportjainak, szervezeti 

egységeinek kapcsolattartása a főigazgató, a főigazgató-helyettesek, a tagintézmény igazgatók 

és a tagintézmény igazgató-helyettesek segítségével, valamint a választott képviselők útján 

valósul meg. 

 

A kapcsolattartás formái: 

 az igazgatótanács ülései, 

 tagintézmény-vezetői tanács ülései, 

 szakmai előadások, továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák, műhelymunka, 

 módszertani bemutatók és gyakorlatok tartása, 

 intézményi rendezvények látogatása, 

 értekezletek, 

 megbeszélések, 

 körlevelek. 
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4.1.2. Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere 

 

4.1.2.1. Partnerintézményekkel való kapcsolattartás 
 

Az Intézmény feladatainak megfelelően tart kapcsolatot más fórumokkal. A 

kapcsolattartást meghatározza az Intézmény alaptevékenysége, alap illetve speciális feladatai, 

és működési körzete, az e dokumentumban meghatározott működés rendje, az éves 

munkatervben meghatározott feladatok. A szabályozóknak megfelelően a külső 

kapcsolatokkal összefüggő feladatok végzésében minden alkalmazott részt vesz. A 

kapcsolattartás történhet személyesen, telefonon, levél formájában, valamint elektronikus 

úton. Kapcsolódhat konkrét ügyhöz, lehet tanácsadás, konzultáció, vagy tájékozódó jellegű.  

 

Az Intézmény munkakapcsolatot tart: 

 a megyei, országos, tankerületi, pedagógiai szakszolgálati intézményekkel, 

 nevelési-oktatási intézményekkel, 

 gyermekjóléti szolgálatokkal és egyéb gyermekvédelmi intézményekkel, 

 az egészségügyben dolgozókkal (védőnők, körzeti orvosok, gyermekideggyógyászok, 

pszichiáterek, stb.), 

 az irányító hatósággal, 

 a fenntartóval, 

 önkormányzatokkal, 

 illetékes hatóságokkal, 

 a civil szféra képviselőivel 

 főiskolákkal, egyetemekkel, 

 Nemzeti Tehetségpontokkal, 

 Civil és szakmai szervezetekkel, 

 szükség esetén egyéb – itt fel nem sorolt – intézményekkel. 

 

 

A felsorolt intézményekkel, szervekkel, a társadalmi és civil szervezetekkel való 

kapcsolattartást a főigazgató megosztja helyetteseivel az egyes szakmai területeket illetően, a 

székhelyintézmény igazgatóval, tagintézmény igazgatókkal és helyetteseikkel az illetékességi 

területükhöz tartozó intézményegység tekintetében. 
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4.1.2.2. Szülőkkel való kapcsolattartás: 
 

A szülőkkel történő kapcsolattartás rendszere, formája és módja 

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat, melynek tevékenysége főképp a szülőkre és 

gyermekekre irányul, feladatait szolgáltatási jellegű tevékenységével összhangban látja el, 

feladatainak megfelelően tart kapcsolatot a szülőkkel. 

A kapcsolattartás kapcsolódhat minden szakszolgálati tevékenységhez, lehet tájékozódó 

jellegű, illetve nyomon követő. 

 

A kapcsolattartás történhet:  

 személyesen, 

 szervezett, csoportos keretek között, 

 telefonon,  

 levél formájában, valamint  

 elektronikus úton. 

 

A Szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek, tanuló szüleivel az érintett pedagógus, 

pszichológus tartja a kapcsolatot. Igény esetén a főigazgató, illetve a tagintézmény igazgató 

minden szülőt fogad minden szakszolgálati feladatellátást érintő ügyben.  

Panaszkezelésre módot kell adni, mind írásban, mind szóban. 

 

4.2.  A belső ellenőrzés rendje 

Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését az évente készített 

ellenőrzési tervek tartalmazzák. Az ellenőrzési tervek elkészítéséért az Intézmény 

vonatkozásában a főigazgató, a tagintézmény vonatkozásában az igazgató a felelős. Az 

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

tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról az Intézmény vonatkozásában a 

főigazgató, a tagintézmény vonatkozásában az igazgató dönt. Az ellenőrzés mindig az 

ellenőrzött fél tudtával történik. 
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Belső ellenőrzésre jogosultak: 

 főigazgató, 

 főigazgató-helyettesek, 

 tagintézmény igazgatók, 

 tagintézmény igazgató-helyettesek, 

 munkaközösség-vezetők. 

 

Az ellenőrzés módszerei: 

 óralátogatás, 

 megfigyelés, 

 beszélgetés,  

 feltételek vizsgálata, 

 írásos dokumentumok vizsgálata, 

 szóbeli vagy írásbeli beszámoló kérése 

 

Az ellenőrzésekről írásos feljegyzés készül. 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 vezetői belső ellenőrzés célja 

 a tervezett feladatok kellő időben, és megfelelő minőségben történő megvalósulása, 

 megfelelő mennyiségű és minőségű információk gyűjtése, elemzése, 

 a tényleges állapot összehasonlítása a kitűzött céllal, 

 a megvalósulás értékelése, ténymegállapítás és értékelés, 

 hatékony munkavégzés elősegítése, 

 visszajelzés a szakmai munka színvonaláról, 

 a vezető tervező munkájának segítése,  

 az emberi erőforrás fejlesztése, munkaköri leírás teljesítésének áttekintése, 

 az egyéni erőfeszítés ösztönzése, jutalmazása. 
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A főigazgató és a tagintézmény igazgató munkáját a szakalkalmazotti értekezlet a vezetői 

megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves 

felmérés alapján értékeli. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés a főigazgató, 

tagintézmény igazgató munkájának ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés 

eredményét is figyelembe veszi. 

 

4.3.  Nyilvánosság 

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

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

dokumentumok megtekinthetőek az Intézmény székhelyén és tagintézményeinél. E 

dokumentumokat az intézmény honlapján is nyilvánosságra kell hozni. 
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5. Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok 

5.1.  Védő, óvó előírások 

A rendszeres egészségügyi ellátás rendje 

Az intézmény dolgozóinak egészségügyi ellátásáról – jogszabályi előírásoknak 

megfelelően – üzemorvos gondoskodik. Valamennyi dolgozó köteles évente üzemorvosi 

szűrővizsgálaton megjelenni és munkára való alkalmassága, egészsége érdekében az 

üzemorvossal együttműködni. 

Az egészségügyi adatokkal kapcsolatos titoktartás minden dolgozóra nézve kötelező. 

Fertőző betegség, vagy járvány esetén az üzemorvos intézkedése szerint a főigazgató 

köteles teljes vagy részleges óvintézkedéseket (pl. fertőtlenítés, stb.) elrendelni. 

 

Munkavédelem – tűzvédelem  

Minden tanév megkezdésekor (a tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódva) 

munka- és tűzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó. Ennek teljesítéséről az oktatás 

felelőse írásos dokumentumot készít. 

A munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Munkavédelmi 

és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza. Végrehajtásukat az intézmény munka- és tűzvédelmi 

felelőse ellenőrzi. 

5.2.  A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

Az Intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a szakszolgálati tevékenységek szokásos menetét akadályozza, 

illetve az ellátásban részt vevő gyermekek és dolgozók biztonságát és egészségét, valamint az 

intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

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

 a tűz 

 a robbantással történő fenyegetés. 

Amennyiben az intézmény bármely dolgozójának az Intézmény helyiségeit vagy a benne 

tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a 
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tudomására, köteles azt azonnal közölni az Intézmény főigazgatójával, illetve valamely 

intézkedésre jogosult felelős vezetővel. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 főigazgató, 

 főigazgató-helyettes, 

 tagintézmény igazgató, 

 tagintézmény igazgatóhelyettes, 

 vagy az igazgató által írásban megbízott személy 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 az intézmény fenntartóját 

 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a mentőket 

 egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az Intézmény főigazgatója, intézkedésre jogosult 

felelős vezetője szükségesnek tartja. 

 

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

vezető utasítására a helyiségekben tartózkodó személyeket szóban, közvetlenül értesíteni 

(riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett helyiségek 

kiürítéséhez. 

 

Az főigazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett 

helyiségek kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az 

alábbi feladatokról: 

 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról 

 a közművezetékek (elektromos áram) elzárásáról 

 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről 

 az elsősegélynyújtás megszervezéséről 

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

stb.) fogadásáról. 
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A rendkívüli esemény miatt elmaradt szakvizsgálatot más időpontban kell elvégezni. 

A munka- és tűzvédelmi feladatok irányítása esetében jogkörét a főigazgató megosztja az 

egyes tagintézmény igazgatókkal. 

 

5.3.  A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

A dolgozók alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint, ha észlelik, hogy a gyermek 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az intézményi munkavédelmi szabályzat, 

valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv intézkedéseit. 

A pedagógusok a foglalkozásaik ideje alatt kötelesek a rájuk bízott gyermekek 

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

megelőzési szabályokat a gyermekekkel betartatni. 

Az intézmény minden dolgozója felelős azért, hogy az intézményben biztonságos és 

egészséges környezetben történjék a gyermekekkel való foglalkozás.  

Az intézmény területén 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 az Intézmény Főigazgatójának, 

intézkedésre jogosult felelős vezetőjének ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a 

balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat 

eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése 

érdekében, és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. 
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A gyermekbalesetekkel kapcsolatos Pedagógiai Szakszolgálati feladatok a magasabb 

jogszabályok előírásai alapján: 

Tanuló, illetve gyermekbalesetnek az számít: a gyermeket/tanulót a szakszolgálati ellátás 

során a pedagógus felügyelete alatt éri baleset. 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 a 

Pedagógiai Szakszolgálat őrzi meg. A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell a fenntartónak. A 

súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező 

személyt kell bevonni. 

A főigazgató hatásköréből leadja a szakszolgálati munka egészséges és biztonságos 

feltételeinek megteremtéséért, a tanuló és gyermekbalesetek megelőzéséért való felelősségét 

és hatáskörét tagintézményenként a tagintézmény igazgatónak, valamint a 

székhelyintézményben a székhelyintézmény igazgatónak. 

5.4.  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 az ellátásban részt vevő 

gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 
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6. Külön rendelkezések 

Az Intézmény székhelyének és a tagintézményeinek szervezetére és működésére vonatkozó 

külön szabályok 

 

Az Intézmény szervezeti és működési szabályzatában tagintézményi szinten kell 

megjeleníteni:  

 a működés rendjét, ezen belül a tagintézmény vezetői tanácsok működésének rendjét, 

 az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel, valamint a gyámhatósággal való kapcsolattartás formáját és rendjét, 

 a szülőkkel való kapcsolattartás formáját és rendjét, 

 a vezetők közötti feladatmegosztást, annak megjelölésével, hogy a pedagógiai 

szakszolgálati intézmény, tagintézmény, mely szakmai feladatának, tevékenységének 

szakmai irányításáért felelős, 

 a pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak, és a pedagógiai munkát segítőknek –

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

rendelet 6. mellékletben meghatározott képesítési előírásoknak megfelelően- a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásban történő 

részvételének rendjét, 

 a nyitva tartás rendjét, 

 a belső ellenőrzés rendjét, 

 az intézmény bélyegzőhasználatának szabályozását, 

 a tagintézmények külső kapcsolatainak rendszerét, formáját és módját, 

 védő-óvó intézkedéseket, 

 az intézmény biztonságos működését garantáló szabályokat, 

 az intézménybe való belépés és benntartózkodás rendjét, 

 bejutás és a kulcshasználatok rendjét, 

 kártérítési kötelezettséget, 

 mindazt, amelynek szabályozását jogszabály előírja. 
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7. Mellékletek 
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1. sz. melléklet: Adatkezelési szabályzat 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.1 Az adatkezelési szabályzat jogszabályi alapja és célja  

 

Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat 

határozza meg. Adatkezelési szabályzatunk az alábbi jogszabályok alapján készült, hogy 

meghatározza az adatok kezelésének szabályait, megismerésre irányuló igény esetén a 

követendő eljárás menetét, az ügyintézésben résztvevő személyeket, felelősöket, továbbá az 

adatot megismerni kívánó személy, továbbá az intézmény eljárási jogait és kötelezettségeit: 

- 2011. évi CXII. törvény az Információs önrendelkezési jogról és az információ 

szabadságról (továbbiakban: Iöjtv.) 

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

- az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  

- A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: NKT) 

- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 

 

Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai a vonatkozó fenti törvények és rendeletek 

biztosításával az alábbiak: 

- az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése, 

- azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az intézménnyel 

jogviszonyban állókkal, amelyeket az intézményt igénybe vevő 

gyermekeiről/tanulóiról, valamint az intézmény közalkalmazottairól az intézmény 

nyilvántart, 

- az adattovábbításra meghatalmazott alkalmazottak körének rögzítése, 

- az adatok továbbítási szabályainak rögzítése, 

- a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása, 

- az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének 

közlése. 
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Összefoglalva tehát, szabályzatunk célja az adatkezelésben érintett 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 személyi hatálya 

Az adatkezelési szabályzat betartása a főigazgatóra/tagintézmény igazgatóra, valamennyi 

adatkezeléssel foglalkozó közalkalmazottjára nézve is kötelező érvényű. 

 

1.3. Az adatkezelés elvei 

A 2011. évi CXII. törvény a lapján [Iöjtv 5§ és 6§] Személyes adat akkor kezelhető, ha 

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi 

önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező 

adatkezelés). 

(2) Különleges adat a 6. §-ban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha 

a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, 

b) a 3. § 3. pont a) alpontjában foglalt adatok esetében az törvényben kihirdetett nemzetközi 

szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog 

érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése 

érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy 

c) a 3. § 3. pont b) alpontjában foglalt adatok esetében törvény közérdeken alapuló célból 

elrendeli. 

(3) Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, 

az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét 

az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg. 

6. § (1) Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése 

lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése 

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy 

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, 

és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával 

arányban áll. 

(2) Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes 

hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek 
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védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen 

veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak 

fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek. 

(3) A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának 

érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem 

szükséges. 

(5) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a 

felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában 

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen 

érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll 

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását 

követően is kezelheti. 

(6) Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az 

eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult 

más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását 

vélelmezni kell. 

(7) Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során 

általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében. 

(8) Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. 

A különleges adatok meghatározását lásd az értelmező záró fejezetben. A Fővárosi 

Pedagógiai Szakszolgálat székhelyintézménye/tagintézményei kezelhetik a gyermek/tanuló 

sajátos nevelési igényével, valamint a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségével 

kapcsolatos különleges adatokat, ehhez külön hozzájárulás nem szükséges a szülőtől, de a 

többi különleges adat kategóriába tartozó adatkezeléshez írásos hozzájárulás szükséges. 

A hozzájárulás csak akkor érvényes, ha az megfelelő tájékoztatáson alapul. Az érintettel az 

adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező 

adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is.  

Az érintettet - egyértelműen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos 

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

adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik 
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ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.  

Az adatkezelés feltétele az adatkezelés célhoz kötöttsége elvének való megfelelés (Iöjtv. 4. 

§ (1): személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 

teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az 

adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek 

kell lennie. 

Kötelező adatkezelés: a köznevelési intézményeknek számon kell tartania és meghatározott 

esetben kötelezően továbbítania törvény és önkormányzat által előírt adatokat. Jogosult a 

pedagógiai szakszolgálat összegyűjteni, tárolni és meghatározott esetben továbbítani az erre 

jogosult szervnek az ellátásban részt vevő gyermekek/tanulók és szüleiknek az adatait. 

Nem tekinthető személyes adatnak az olyan adat, amelyből nem lehet visszakövetkeztetni az 

adat mögött álló személyre. Statisztikai célból vagy kutató munka során feldolgozhatóak az 

adatok, feltéve, hogy megfosztják őket a visszakereshetőségtől.  

2. Az intézményben nyilvántartott adatok köre 

 

Az intézmény köteles az érvényes jogszabályoknak megfelelően a KIR rendszert vezetni. 

A nyilvántartott adatok körét a NKT  „A köznevelési intézményekben nyilvántartott és kezelt 

személyes és különleges adatok” 26. fejezete rögzíti. Ezek az adatok kötelezően 

nyilvántartandóak az alábbiak szerint.  

 

2.1 Az alkalmazottak nyilvántartott és kezelt adatai 

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

juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az állampolgári 

jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, az e 

törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, 

célhoz kötötten kezelhetik.  

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

pedagógusigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat a KIR – jogszabályban 

meghatározott – működtetője, a pedagógusigazolvány elkészítésében közreműködők részére 

továbbítható. 
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A Nkt. 44. § (7) bek. alapján nyilvántartott alkalmazotti adatok: 

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 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 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. 

 

 A törvény által kötelezően kezelendő adatokon kívül az intézmény az illetmények átutalása 

céljából kezeli a közalkalmazottak bankszámlájának számát. 
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2.2. A gyermekek nyilvántartott és kezelt adatai 

A NKT alapján nyilvántartott adatok a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

székhelyintézményénél/tagintézményeinél: 

a) a gyermek/tanuló neve, születési helye és ideje, állampolgársága, állandó lakásának és 

tartózkodási helyének címe és telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma 

b) szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, telefonszáma 

c) a többi adat a jogszabályokban meghatározottak és a szakmai alapfeladatoknak 

megfelelően. 

A köznevelési intézmények, így a pedagógiai szakszolgálat sem tehet eleget olyan 

adatszolgáltatási kérelemnek, amelyből nem tűnik ki, milyen törvényi felhatalmazás 

alapján, milyen célra kérik az adatokat. 

 

3. Az adatok továbbításának rendje 

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett 

tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa 

kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és 

címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az 

adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. [Iöjtv. 15. § (2)].  

 

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat székhelyintézményénél és tagintézményeinél az 

adattovábbítási nyilvántartás megegyezik az intézményi iratkezelési szabályzatban foglalt 

ügymenettel. A szakértői vélemények, esetében is meg kell jelölni az adattovábbításra 

vonatkozó jogalapot és a címzettet.  

 

3.1.  A pedagógusok adatainak továbbítása 

 

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

juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az állampolgári 

jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, az e 

törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, 

célhoz kötötten kezelhetik.  
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Az NKT 63. § (3) bekezdésében meghatározott pedagógusigazolványra jogosultak esetében a 

pedagógusigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat a KIR – jogszabályban 

meghatározott – működtetője, a pedagógusigazolvány elkészítésében közreműködők részére 

továbbítható. 

 

Az intézmény pedagógusainak a 2.1 fejezet szerint nyilvántartott adatai továbbíthatók 

indokolt esetben a fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, 

helyi önkormányzatnak, államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések 

ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak.  

 

3.2. A gyermekek adatainak továbbítása 

Az intézmény csak azokat a gyermekre vonatkozó adatokat továbbítja, amelyeket 

jogszabály rendel el. Az elrendelést a NKT „A köznevelési intézményekben 

nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok” 41.§ (7) és (8) bekezdése, 

valamint a 42.§ (1-3) bekezdése  rögzíti. Ennek legfontosabb és intézményünkben 

leggyakrabban előforduló esetei: 

 

A gyermekek/tanulók adatai továbbíthatók-minden esetben a szülő és gondviselő tudtával és 

beleegyezésével: 

a) fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv, 

nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat 

b) A gyermek, a tanuló sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási 

nehézségére, magatartási nehézségére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat 

intézményei és a nevelési-oktatási intézmények egymás között, 

c) az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai a szülőnek, a 

pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának, 

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

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, 

veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából.   

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

intézmény vezetője útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul 

értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló – más vagy saját magatartása 
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miatt – súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az 

adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre 

jogosult beleegyezése nem szükséges. [Iöjtv. 42.§ (3).]  

 

3.3. Titoktartási kötelezettség 

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

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

személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és 

családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a 

gyermekkel, tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség 

a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási 

kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, a tanuló fejlődésével 

összefüggő megbeszélésre. [Iöjtv. 42.§ (1).] 

A titoktartási kötelezettség a pedagógiai munka során nem kell, hogy érvényesüljön olyan 

esetben, amikor a gyermek, illetve tanuló személyiségének értékelése, fejlődésének 

elősegítése érdekében szükség van a felügyelet ellátásában közreműködők együttműködésére. 

 

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

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

fejlődését. [Iöjtv. 42.§ (2).] 

 

A titoktartási kötelezettség alapján az információ birtokosa, a titoktartásra köteles személy a 

tudomására jutott tényeket, adatokat, információkat köteles megőrizni. Adott esetben az 

átadást köteles megtagadni.  

Ez a kötelezettség kiterjed a bíróságok vagy más hatóságok előtt folyó eljárásra is. A 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 

rendelkezései szerint tanúként nem hallgatható meg a védett adatnak minősülő tényről az, aki 

nem kapott felmentést a titoktartás alól az arra jogosított szervtől vagy személytől (Nkt. 53.§ 

(3) bek. b) pontja alapján) 

 

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a gyermekeknek, tanulóknak azokra az adataikra, 

amelyeket a pedagógiai szakszolgálat a köznevelésről szóló törvény alapján kezelhet.  
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4. Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak körének meghatalmazása 

 

Az Intézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat aktuális állapotáért 

a főigazgató az egyszemélyi felelős. Jogkörének gyakorlására helyettesét, tagintézmény 

igazgatóit, tagintézmény igazgatóhelyetteseit, megbízott munkatársait hatalmazza meg. 

A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az Intézmény 

főigazgatója személyesen vagy – utasítási jogkörét alkalmazva – saját felelősségével látja el.  

 

5. Az adatkezelés technikai lebonyolítása 

 

5.1 Az adatkezelés általános módszerei 

A tagintézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet: 

 nyomtatott irat 

 elektronikus adat 

Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is 

vezethetők. 

 

5.2 Az alkalmazottak személyi iratainak vezetése 

 

5.2.1. Személyi iratok 

Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával 

keletkezett – adathordozó, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, 

megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és a közalkalmazott személyével 

összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. 

A személyi iratok köre az alábbi: 

 a közalkalmazott személyi anyaga 

 a közalkalmazott tájékoztatásáról szóló irat 

 a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (például illetményszámfejtéssel 

kapcsolatos iratok) 

 a közalkalmazott bankszámlájának száma 

 a közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó iratok 

 a pedagógus értékelés rendszerrel összefüggő iratok, dokumentumok. 
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5.2.2. A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja: 

 a közokirat vagy a közalkalmazotti írásbeli nyilatkozata, 

 a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése, 

 bíróság vagy más hatóság döntése, 

 jogszabályi rendelkezés. 

 

5.2.3. A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak: 

 az intézmény főigazgatója és helyettesei / tagintézmény igazgatja és helyettesei 

 az alkalmazottakkal kapcsolatos adatkezelés végrehajtója,- kivételt képez a személyre 

szóló pedagógusértékelés dokumentációja. 

 a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (például adóellenőr, eb-ellenőr, revizor) 

 saját kérésére az érintett közalkalmazott. 

 

5.2.4. A személyi iratok védelme 

A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek: 

 az intézmény főigazgatója és helyettesei 

 a tagintézmény igazgató és helyettesei 

 az adatok kezelését végző alkalmazott 

 

A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisülés, 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) kell tennie (lásd: a később elkészülő Informatikai és 

Biztonsági Szabályzatot). 
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5.2.5. A személyi anyag vezetése és tárolása 

A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a tagintézmény igazgatója gondoskodik a 

közalkalmazott személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen 

szabályzat szerint kezeli. A személyi anyagban az 5.2.1 fejezetben (személyi iratok) 

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 személyi anyag része az 1992. évi XXXIII. törvény 5. sz. melléklete szerint vezetett 

közalkalmazotti alapnyilvántartás. A közalkalmazotti alapnyilvántartás első alkalommal papír 

alapon készül, majd a továbbiakban számítógépes módszerrel is vezethető. A számítógéppel 

vezetett közalkalmazotti alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő esetekben: 

 a közalkalmazotti jogviszony első alkalommal való létesítésekor 

 a közalkalmazott áthelyezésekor 

 a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor 

 ha a közalkalmazott adatai lényeges mértékben megváltoztak 

A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 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 főigazgatója és a 

tagintézmény igazgatója a felelős. Utasításai és az alkalmazottak munkaköri leírása alapján az 

iratanyag karbantartását a megbízott alkalmazott végzi.  

 

5.3 A gyermekek személyi adatainak vezetése 

 

5.3.1 A gyermekek/tanulók személyi adatainak védelme 

A gyermekek/ tanulók személyi adatainak kezelői az alábbiak lehetnek a Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálatnál:  

 az intézmény főigazgatója és helyettesei 

 a tagintézmény igazgatja és helyettesei 

 az ügyintéző titkárok 

 szakalkalmazottak 
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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) kell tennie. 

 

5.4 Az adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak, gyermekek/tanulók és szülők jogai és 

érvényesítésük rendje 

 

5.4.1. Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintettek adatainak módosítására 

Az adatközlő személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás 

önkéntes, vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést 

elrendelő jogszabályt is. Az érintett tájékoztatni kell az adatkezeléssel kapcsolatos lényeges 

tényről (pl. célja, jogalapja, adatkezelésre jogosult személy).  

A közalkalmazott, a gyermek törvényes képviselője tájékoztatást kérhet személyes adatainak 

kezeléséről, valamint kérheti személyi adatainak helyesbítését, illetve kijavítását, amelyet az 

adatkezelő köteles teljesíteni. A közalkalmazott, a gyermek/tanuló törvényes képviselője 

jogosult megismerni, hogy az adatkezelés során adatait kinek, milyen célból és milyen 

terjedelemben továbbították. 

A pedagógiai szakszolgálat által kezelt személyes adatok tulajdonosai tájékoztatást kérhetnek 

arról, hogy személyes adataikkal milyen adatkezelést végeztek el, kérhetik személyes 

adataiknak helyesbítését, valamint minden olyan személyes adatnak a törlését vagy zárolását, 

amely nem kötelező adatkezelésen alapul [Iöjtv. 14. §]. A pedagógiai szakszolgálat minden 

általa kezelt személyes adattal összefüggésben köteles tájékoztatást adni annak a részére, 

akire az adat vonatkozik.   

Az adatok tárolásának időtartamára vonatkozó előírásokat lásd az intézmény iratkezelési 

szabályzatában. 
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5.4.2. 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 főigazgatója/tagintézmény igazgatója – az adatkezelés egyidejű 

felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn 

belül, de legfeljebb 15 nap alatt 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. A 

tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni kell mindazokat, akik 

részére a tiltakozással érintett személy személyes adatait korábban az adatközlő 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 információs önrendelkezési törvény (21.§)  szerint bírósághoz fordulhat. 

 

5.4.3 A bírósági jogérvényesítés lehetősége 

Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett 

közalkalmazott, valamint a gyermek/tanuló gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz 

fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.  

Értelmező rendelkezések 

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy 

közvetve - azonosítható természetes személy; 

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító 

jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 

következtetés; 



Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

                         1077 Budapest, Izabella u. 12. 

52 

 

különleges adat: 

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a 

vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a 

szexuális életre vonatkozó személyes adat, 

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a 

bűnügyi személyes adat; 

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 

amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény 

közérdekből elrendeli; 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó 

személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját 

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

meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy 

a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az 

adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 

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

tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele; 

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

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

lehetséges; 

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
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adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 

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

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve 

a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi; 

adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően 

közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat 

keletkezett; 

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az 

adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi; 

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 

adatfeldolgozóval. 
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2. sz. melléklet- Iratkezelési szabályzat 

 

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

Az iratkezelés rendje a nevelési-oktatási intézmény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a 

magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény rendelkezései, valamint a 

közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 

29.) Korm. rendelet előírásai figyelembevételével az 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 

valamint a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet alapján készült. 

 

Az intézményben az iratkezeléssel kapcsolatos feladatokkal megbízott adminisztratív 

személyzet (továbbiakban: ügyintéző) végzi. A munka irányítása és ellenőrzése a 

főigazgató/tagintézmény igazgató feladata.  

 

Az ügyintéző az intézménybe érkező küldeményekkel kapcsolatban az alábbi feladatokat látja 

el:  

- a küldemények átvétele, 

- az iktatás, 

- a szakértői vélemények továbbítása, postai feladása (meghatározott ügyrend alapján) 

- postázás, továbbítandó küldemények bérmentesítésére szolgáló ellátmánykezelése 

- az esetleges előiratok (előzmények csatolása), 

- az iktatott iratok belső továbbítása, és az ezzel kapcsolatos nyilvántartás vezetése, 

- a határidős iratok kezelése és nyilvántartása, 

- a nyilvántartó tasakok/kartonok számozása, kezelése, 

- az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezése, 

- az irattár kezelése, rendezése, 

- az irattári jegyzékek készítése, 

- közreműködés az irattári anyag selejtezésénél és levéltári átadásánál. 
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A küldemények átvétele, iktatása és továbbítása 
 

1. Küldemények átvétele, felbontása 

- Kézbesítés útján, vagy postai úton érkezett küldemények átvétele a kézbesítő 

könyvben aláírással történik, illetve a postai szabályoknak megfelelően történik. 

-  Ha a küldemény címzéséből megállapítható, hogy nem az Intézményt/tagintézményt 

illeti, felbontatlanul kell továbbítani. 

- A nem névre érkező küldeményeket az ügyintéző bontja fel. 

- Ha a névre szóló levelek címzettjei az átvett küldeményről megállapítják, hogy annak 

tartalma nem magánjellegű, kötelesek azt az iktatás céljából még az átvétel napján az 

iratkezelőnek átadni.  

- Ha a feladó neve és címe csak a borítékról állapítható meg, továbbá ha a küldemény 

névtelen levél, végül ha a feladás időpontjához feltehetőleg jogkövetkezmény fűződik 

(pl. fellebbezés, bírósági idézés, jelentkezés, pályázat stb.), a borítékot az irathoz 

csatolni szükséges.  

 

2. Postázás 

Küldemények továbbítása: 

A behívások tértivevény hivatalos irathoz postai levélben, az intézményekkel való levelezés 

szintén tértivevény hivatalos irathoz postai levéllel, a Polgármesteri Hivatallal közönséges 

postai levélben történik. 

Illetve a tagintézményekkel, az intézményekkel történő levelezés kézbesítő útján is történhet, 

ekkor a küldeményeket hivatalosan át kell vetetni a címzettel. 

A boríték címzését a postai előírásoknak megfelelően kell végezni. 

 

3. Iktatás, előíratok csatolása, mutatózás 

Az intézmény iktatási rendszere évente újra kezdődő sorszámos rendszer, melyet 

iktatókönyvben kell rögzíteni. Az iktatás az iratok beérkezése sorrendjében történik. Az 

iktatószámot és az irat egyéb lényeges nyilvántartási adatait be kell jegyezni az iktatókönyv 

megfelelő rovatába. Az irat jobb felső sarkára rá kell vezetni az iktatószámot. 
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4. Iktatásra nem kerülő iratfajták: 

Nem kell iktatni az olyan iratokat, amelyekről vonatkozó rendelkezések értelmében külön 

nyilvántartást kell vezetni (pl. személyzeti nyilvántartások, gazdasági jellegű nyilvántartások, 

könyvelési bizonylatok stb.), valamint a jogkövetkezménnyel nem járó tömeges értesítéseket, 

meghívókat, prospektusokat, közlönyöket, szaklapokat, folyóiratokat. 

5. Az iktatókönyv 

Az Intézményben a Tü. 804. r. sz. iktatókönyvet kell használni. 

Az iktatás az első iktatószámtól megszakítás nélkül folyamatosan halad. Az irat tárgyát úgy 

kell megjelölni, hogy az ügy lényegét röviden és szabatosan fejezze ki és annak alapján a 

helyes mutatózás elvégezhető legyen. 

Az iktatókönyvben iktatószámot üresen hagyni nem szabad. 

A tévedésből bejegyzés nélkül hagyott iktatószámot át kell húzni és meg kell jelölni az 

áthúzás okát, az így megsemmisített számra újabb iratot iktatni nem szabad. 

A téves bejegyzéseket semmiféle technikai eszközzel megszüntetni vagy más módon 

eltüntetni (kiradírozni, kifesteni stb.) nem szabad. 

A tévesen bejegyzett adatokat vékony vonallal át kell húzni úgy, hogy az eredeti téves 

bejegyzés is olvasható maradjon, és e fölé kell a helyes adatot írni. 

Minden évben a naptári év végén az utolsó iktatás alatt keltezéssel és névaláírással le kell 

zárni. 

Az új évben a sorszámozást új lapon újra kell kezdeni. 

 

6. Intézmény megszűnése esetén 

 

Ha az Intézmény jogutódlással szűnik meg, az el nem intézett, folyamatban lévő ügyek iratait, 

továbbá az irattárat a jogutód veszi át. Az el nem intézett, folyamatban lévő ügyek a jogutód 

iktatókönyvébe be kell vezetni. Az irattár átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek 

egy példányát meg kell küldeni az illetékes levéltárnak.  

Ha az Intézmény jogutód nélkül szűnik meg, az Intézmény főigazgatója a fenntartó 

intézkedésének megfelelően gondoskodik az előző pontban felsorolt feladatok ellátásáról. A 

jogutód nélkül megszűnő intézmény irattárában elhelyezett iratainak jegyzékét – az iratok 

elhelyezésével kapcsolatos intézkedésről szóló tájékoztatást – az Intézmény főigazgatója 

megküldi az illetékes levéltárnak.  
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Iratkezelés. Irattári feladatok 

1. Határidős iratok kezelése, nyilvántartása: 

 

Az ügyiratokra küldött válaszokat (tisztázat) az ügyintéző írja le és a főigazgató vagy 

főigazgató helyettes, illetve a tagintézmény igazgató vagy tagintézmény igazgatóhelyettes, 

vagy más illetékes munkatárs a szöveg egyeztetése után írja alá. A véleményeket a véleményt 

készítő munkatárs és a vezető írja alá. A behívók aláírása kézi aláírással történik.  

A válaszlevelek jobb felső sarkán fel kell tüntetni a hivatkozási számot, az ügy tárgyát, 

valamint az iktatószámot, az ügyintéző nevét, és a szakszolgálati feladatkört. 

 

2. Irattári feladatok, irattári terv 

Irattári elhelyezés, az irattár kezelése, rendezése a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet alapján 

történik. 

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat székhelyintézményében és tagintézményeiben keletkező 

ügyiratok fajtái:  

Irattári  

tételszám Ügykör megnevezése  Őrzési idő (év) 

Vezetési, igazgatási és személyi ügyek 

1. Intézménylétesítés, -átszervezés, fejlesztés Nem selejtezhető 

2. Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek Nem selejtezhető 

3. Személyzeti, bér-, és munkaügy  50 

4. Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem,  10 

5.  Fenntartói irányítás  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 

12. Jogszabályban meghatározott juttatások és kedvezmények 

igénybevételéhez a szükséges igazolásokkal kapcsolatos ügyek 10 
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Szakszolgálathoz tartozó ügyek 

 

13. Szakértői vélemény, logopédiai vizsgálati vélemény 25 

14. Szakértői vélemény elkészíttetésével összefüggő 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, 

használatba vételi engedélyek Határidő nélküli 

20. Társadalombiztosításhoz kapcsolódó ügyek 50 

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

22.  Éves költségvetés, költségvetési beszámolókhoz kapcsolódó ügyek, könyvelési 

bizonylatok 5 

 

Az elintézett iratokat irattárba kell helyezni. 

Egyes iratok külön gyűjtőhelyre kerülnek: 

 Személyi anyagok, 

 Információs anyagok, 

 Gazdálkodási iratok. 

 

Az olyan iratot, amely érdemi intézkedést nem igényel, főigazgató vagy helyettese, illetve a 

tagintézmény igazgató vagy helyettese utasítására irattárba kell helyezni. Az elhelyezés idejét 

és helyét az iktatókönyv megfelelő rovatába fel kell tüntetni. 

Az iratot az elküldés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon irattárba kell tenni. 

Csak olyan iratot szabad az irattárban elhelyezni, amelynek kiadványai továbbításra kerültek a 

címzetthez és határidős kezelést már nem igényelnek. 

Az irattárban az iratokat évek, ezeken belül pedig az iktatószámok sorrendjében, jól zárható 

szekrényben kell elhelyezni. 

Az irattár kezelése, folyamatos rendezése az ügyintéző feladata. 
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3. Másolatok kiadása 

Az irattárban kezelt iratról másolat kiadását az ügyben kiadványozási joggal felruházott 

illetékes ügyintéző és felettesei engedélyezhetik. A másolatot „a másolat hiteles” záradékkal, 

keltezéssel és névaláírással az iroda illetékes dolgozója hitelesíti. 

4. Az irattári anyag selejtezése 

Az irattári anyagnak azt a részét, amely nem történeti értékű és amelyre az ügyvitelben már 

nincs szükség, a vonatkozó jogszabályok szerint ki kell selejtezni. A selejtezés az irattári terv 

alapján történik. Ennek megfelelően az irattár anyagát 5 évenként legalább egyszer a 

selejtezés szempontjából felül kell vizsgálni és ki kell választani azokat az irattári tételeket, 

amelyeknek őrzési ideje az irattári terv szerint lejárt, tehát kiselejtezhetők. 

A megőrzési időt az utolsó érdemi intézkedés lezárásának keltétől kell számítani. A 

selejtezéssel járó szervezési és ellenőrzési feladatok ellátására selejtezési bizottságot kell 

létrehozni. 

A selejtezés lebonyolításáért főigazgató/tagintézmény igazgató vagy az általa megbízott 

dolgozó felelős. Az iratselejtezés időpontját a selejtezés megkezdése előtt 30 nappal az 

illetékes Új Magyar Központi Levéltárnak be kell jelenteni. A Levéltár az iratselejtezést 

kiküldöttje útján felülvizsgálja.  

 

Az iratselejtezési jegyzőkönyv: 

Az iratselejtezés alkalmával 3 példányban selejtezési jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek 

tartalmaznia kell, hogy 

- mely intézmény, szervezeti egység selejtezéséről és mikor készült, 

- mely évfolyam iratanyagát érinti, 

- mely tételek kerültek (felsorolva) selejtezésre, illetve a tételekből mely iratokat 

tartottak esetleg vissza, 

- milyen mennyiségű (kg) iratot selejteztek ki, 

- a selejtezést kik végezték és kik ellenőrizték. 

A selejtezési jegyzőkönyv 2 példányát meg kell küldeni a Levéltárnak. A kiselejtezett iratok 

értékesítésére (vagy megsemmisítésére) csak a jegyzőkönyvre vezetett leltári hozzájárulási 

záradék megérkezése után kerülhet sor.  

A selejtezés tényét az irattári jegyzéken fel kell tüntetni. Az intézményeknél keletkezett, nem 

iktatott iratokat az intézmény vezetője által megállapított őrzési idő után kell selejtezni. 
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5. Az iratok átadása a Levéltárnak 

A ki nem selejtezhető iratokat az irattári terven megjelölt átadási időben (legalább 15 évi 

őrzési idő után) az Új Magyar Központi Levéltárnak kell átadni. 

Az átadás, illetve átvétel közelebbi időpontját esetről-esetre a Levéltárral egyetértésben kell 

megállapítani. A Levéltárnak csak teljes, lezárt évfolyamú, rendezett irattári tételeket lehet 

átadni. Az átadásra kerülő tételekből az ügyvitelhez szükséges iratok visszatarthatók. Az 

iratokat jegyzékkel, az intézmény költségén, az iratok nyilvántartási és tárolási eszközeivel 

együtt kell a Levéltárnak átadni. 
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Ügyintézés 

 
A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat igénybevételével kapcsolatos ügyintézés szabályai. 

 

Az intézmény dokumentumainak nyilvánosságára vonatkozólag 

 
Az SZMSZ-t az Intézmény/tagintézmény honlapján hozzuk nyilvánosságra.  

A SZMSZ hozzáférhető olvasható példányban az Intézmény székhelyén és minden 

tagintézményben megtalálható.  

 

Felvilágosítás adása ügyfeleknek 

 
Az intézményben elintézés alatt álló vagy már elintézett ügyről érdemi felvilágosítást csak az 

illetékes dolgozó vagy a főigazgató/tagintézmény igazgató adhat. Felvilágosítást csak az 

ügyben érdekelt személynek lehet adni: szülő, oktatási intézmény, társintézmény dolgozója, a 

jogszabályok figyelembe vételével. 

 

A gyermekkel, tanulóval kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó 

eljárási szabályok 

 
A tanuló, a gyermek, a kiskorú tanuló törvényes képviselőjének írásbeli nyilatkozatát be kell 

szerezni minden olyan kérdésről, amelyre vonatkozóan jogszabály a nyilatkozat beszerzését 

előírja. 

A jogorvoslati eljárásban a gyermeket, a kiskorú tanulót törvényes képviselője képviselheti. 

 

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. 

 

Az intézmény által kiadmányozott iratnak tartalmaznia kell 

 
a) Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat székhely intézménye/tagintézményei 

aa) nevét, 

ab) székhelyét, 

b) az iktatószámot, 

c) az ügyintéző megnevezését, 
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d) az ügyintézés helyét és idejét, 

e) az irat aláírójának nevét, beosztását és 

f) az Intézmény/tagintézmény körbélyegzőjének lenyomatát. 

 

A Fővárosi Pedagógia Szakszolgálat székhelye/tagintézményei által hozott határozatot meg 

kell indokolni. A határozatnak a rendelkező részben és a fenti felsorolásban foglaltakon kívül 

tartalmaznia kell: 

a) a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését, 

b) amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő utalást, 

c) a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat és 

d) az eljárást megindító kérelem benyújtására történő figyelmeztetést. 

 

Jegyzőkönyv 

 
Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha jogszabály előírja, továbbá ha a köznevelési intézmény 

szakalkalmazotti testülete, szakmai munkaközössége a pedagógiai szakszolgálati intézmény 

működésére, a gyermekekre vagy a szakfeladat ellátására vonatkozó kérdésben határoz (dönt, 

véleményez, javaslatot tesz), továbbá akkor, ha a jegyzőkönyv készítését rendkívüli esemény 

indokolja és elkészítését a főigazgató/tagintézmény igazgató elrendelte. 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 egy, az eljárás során végig jelen lévő 

alkalmazott írja alá. 

A jegyzőkönyvi iratokat úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte, továbbá az irat 

átvételének a napja megállapítható legyen, a postázás szabályainak megfelelően. 

 

A kötelezően használt nyomtatványok 

 
A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat által használt nyomtatvány lehet 

a) nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött 

papíralapú nyomtatvány, 

b) nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány, 

c) elektronikus úton előállított, az Intézmény/tagintézmény által hitelesített papíralapú 

nyomtatvány, 
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d) a szigorú számadású nyomtatványok a hatályos jogszabályok szerint. 

 

Egyéb iratkezelési feladatok 

 

A körbélyegző nyilvántartása 

 
Nyilvántartó lapon történik. A nyilvántartó lapon a bélyegző lenyomata alatt fel kell tüntetni 

az  

 intézmény nevét, 

 a bélyegző használatára jogosultak nevét és aláírását, 

 a bélyegző kiadásának dátumát, 

 a bélyegzőért felelős dolgozó nevét és aláírását. 

A körbélyegzőt a főigazgató vagy helyettese/tagintézmény igazgató vagy helyettese, az 

ügyintéző és esetenként megbízott személyek használhatják (pl. vásárláskor, egyéb ügyintézés 

esetén megbízott munkatárs). A pecsétet csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni. 

Használaton kívül a pecsétet el kell zárni. 

 

A szabályok következetes megtartásáért el kell érni, hogy az iratkezelés megbízhatóan segítse 

az ügyintézést, az intézményi feladatok szakszerű, gyors megoldását, a végzett munka 

ellenőrzését, és biztosítsa a történeti értékű dokumentumok megmaradását.  
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Körbélyegző nyilvántartó lap (Minta) 

 
A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat székhelyén/tagintézményében használt 

körbélyegző: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A körbélyegzőt használó szervezeti egység megnevezése: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat székhelyintézménye/tagintézménye 

 

A bélyegző használatára jogosultak:  
 

- …………………………… főigazgató 

- …………………………… főigazgató helyettes 

- …………………………… tagintézmény igazgató 

- …………………………… tagintézmény igazgatóhelyettes 

- …………………………… ügyintéző 

- …………………………… személyzeti ügyintéző 

- …………………………… gazdasági ügyintéző 

 

 

 

A körbélyegző kiadásának dátuma: ……………………………….. 

 

 

 

A bélyegzőért felelős dolgozó: …………………………. 

 

 

 

A tagintézmény székhelyére és tagintézmény telephelyeire vonatkozó ezen külön 

rendelkezések az SZMSZ mellékletében találhatók.  
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3. sz. melléklet – A Székhelyintézményben folyó szakérői 

bizottsági feladatellátási hely 

A SZÉKHELYINTÉZMÉNYBEN FOLYÓ SZAKÉRTŐI 

BIZOTTSÁGI FELADATELLÁTÁS SZERVEZÉSÉRE ÉS 

MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 

  

1. Általános rendelkezések 

A székhelyintézményi szakértői bizottsági feladatellátás jogállása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatának 

tagintézményi székhely  

 

2. A székhelyintézményi szakértői bizottsági feladatellátásra vonatkozó 

adatok 

2.1 Hivatalos megnevezése: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

2.2. Feladat ellátási helyei: 1077 Budapest Izabella utca 12 

2.3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

   Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

   Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

   Alapító székhelye: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. 

   Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

   Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

2.4. OM azonosító: 101878 

  

2.5. Pedagógiai szakszolgálat feladatai: 

szakértői bizottsági tevékenység 

2.6. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

 Tagintézmény székhely: 

  Helyrajzi száma: 33755/A/1 

 Hasznos alapterülete: nettó 222 m2 

 KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  
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 Működtető neve: Fővárosi Önkormányzat 

 Működtető székhelye: 1052 Budapest Városház utca 9-11.  

 

2.7. A székhelyintézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata 

 

Hosszú bélyegző: 

2. 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

1077 Budapest, Izabella utca 12. Tel: 266-3379 

 

Körbélyegző: 

 

2. 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

1077 Budapest, Izabella u. 12. 

 

 

A székhelyintézmény szakértői bizottsági feladatellátása kapcsán használt körbélyegző felirat, 

kiadmányozási jog. 

A 15/1013 EMMI rendelet 31. § (1) alapján e feladatellátást közvetlenül a főigazgató-

helyettesek egyike látja el.  

Így ebben az esetben a körbélyegző a főigazgató-helyettes gépelt nevével, főigazgató-

helyettes, megbízott főigazgató-helyettes címmel együtt használatos. 

A főigazgató-helyettes ír alá, azonban „h” megjelöléssel a megbízott személyek is aláírhatnak 

a következő esetekben, ha kiadmányozási jogot kapnak: 

- Az e tevékenység ellátásában részt vevő szakember, akinek a főigazgató-helyettes 

kiadmányozási jogot ad. 

- Az e tevékenységgel kapcsolatos adminisztráció esetén a titkárság meghatározott 

munkatársainak adhat a főigazgató-helyettes kiadmányozási jogot. 

- Az e feladatellátás egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadományozásra a tagintéz-

mény igazgató jogosult, távollétében a helyettesítési rend szerint az arra megbízott személy 

jogosult. 
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2.8.  Vállalkozási tevékenység 

 Az intézményvállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

3. A működés rendje 

3.1.   Igazgatótanács 

Az Nkt. 69.§ (1) bekezdése a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az 

igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el. 

 

3.2. A székhelyintézmény nyitva tartási rendje:  

A székhelyintézmény egész évben folyamatosan működik. A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vezetőjének döntése alapján július 1.- augusztus 21. között legfeljebb kéthetes 

egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el. A folyamatos működést a nyári nyitva tartással 

biztosítjuk, a szabadságolási tervet is figyelembe véve. 

A székhelyintézmény nyitva tartása: H-P: 8:00-16:30. 

 

A szakmai tevékenység rendje: 

A szakmai tevékenységet a székhelyintézmény a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet, valamint a 

szakmai protokollokban foglaltak alapján látja el.  

 

A pedagógiai munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásba történő részvételének a 

rendje: 

 A pedagógusok szakmai részvételét a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt 

szakmai feladatokban, a székhelyintézményben az adott pedagógus munkaköri leírása 

tartalmazza.  

 

A székhelyintézményi szakértői bizottsági feladatellátás helyére való belépés és 

benntartózkodás rendje: 

A székhelyintézményi szakértői bizottsági feladatellátással megbízott főigazgató-helyettes  

munkaideje felhasználását és beosztását a számára előírt kötelező tanórák és foglalkozások 

megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni (Nkt.69. § (5)). 

A feladatellátás helyén kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a szakszolgálati 

ellátást igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik. 
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A beutalás módjától függetlenül a feladatellátás helyének szolgáltatásait az azt igénylők a 

székhelyintézményben és a tagintézményekben a kialakított rend szerint vehetik igénybe 

melyre az intézmény előjegyzési időpontot ad.  

A feladatellátás helyére vizsgálatra, foglalkozásra érkezőket az erre kijelölt alkalmazott 

fogadja. Egyezteti az aktuális napra előjegyzettek nevét, és az érintett munkatársat értesíti a 

kliens megérkezéséről.  

Előjegyzési időpontért a feladatellátás helyére érkező kliensek az adminisztrációs irodán vagy 

a vizsgálatot végző szakemberrel való közvetlen időpont egyeztetés után kötelesek a 

feladatellátás helyét elhagyni.  A feladatellátás helyére előjegyzési időponttal rendelkező 

kliensek a várakozásra rendszeresített helyiségeket és mellékhelyiséget szabadon használják, 

azonban foglalkoztató helyiségekben egyedül nem tartózkodhatnak.  

 

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat a feladatellátás helyén a gyermeket, tanulót 

kísérő szülő, törvényes képviselő, gondviselő személy a vizsgálat vagy foglalkozás 

időtartamára.  

Az feladatellátási helyet használók a szolgáltatás igényvételét követően kötelesek az épületet 

elhagyni, erre szükség esetén a dolgozó köteles felhívni a hosszadalmasan benn tartózkodók 

figyelmét.   

A feladatellátás hely biztonságos működését garantáló szabályok megtartása kötelező az ott 

tartózkodók számára. 

 

3.3. Szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

A feladatellátás helye, melynek tevékenysége főképp a szülőkre és gyermekekre irányul, 

feladatait szolgáltatási jellegű tevékenységével összhangban látja el, feladatainak megfelelően 

tart kapcsolatot a szülőkkel. 

A kapcsolattartás kapcsolódhat minden szakszolgálati tevékenységhez, lehet tájékozódó 

jellegű, illetve nyomon követő. 

A kapcsolattartás történhet:  

 személyesen, 

 szervezett, csoportos keretek között, 

 telefonon,  

 levél formájában, valamint  

 elektronikus úton. 
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A szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek, tanuló szüleivel az érintett szakemberek 

tartják a kapcsolatot. Igény esetén a székhelyintézményi szakértői bizottsági feladatellátással 

megbízott főigazgató-helyettes minden szülőt fogad a szakszolgálati feladatellátást érintő 

ügyben, előre egyeztetett időpontban. 

 

4. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

 

4.1. Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel és gyámhatósággal való kapcsolat:  

A székhelyintézményi szakértői bizottsági feladatellátással megbízott főigazgató-helyettes  és 

munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot a nevelési-oktatási, 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális és gyámhatósági intézményekkel. 

 

Formája:  

- közös értekezlet, 

- esetmegbeszélő, 

- személyes és telefonos konzultáció, 

- levél.  

 

4.2. Az 4.1. alá nem tartozó külső kapcsolatok 

 

A székhelyintézményi szakértői bizottsági feladatellátással megbízott főigazgató-helyettese és 

munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot a következő intézményekkel: 

 megyei, országos, tankerületi szakszolgálatokkal  

 területen működő nevelési-oktatási intézményekkel 

 egészségügyi intézményekkel és szakdolgozóival 

 aktuális rendszerességgel, a vizsgálati vélemények megküldésével, a kerületi 

önkormányzatok jegyzőivel/járási hivatalokkal  

 közvetett kapcsolatban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oktatási és 

Köznevelési Főosztályának munkatársaival 

 illetékes hatóságokkal 

 a civil szféra képviselőivel 

 Nemzeti Tehetségponttal 
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 folyamatosan kapcsolatban van a helyi önkormányzattal 

 szakmai kapcsolatot tart egyetemekkel, főiskolákkal  

 szükség szerint –itt fel nem sorolt –intézményekkel. 

 

5. Belső ellenőrzés rendje 

Az ellenőrzés általános feltételei: 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a székhelyintézményi 

szakértői bizottsági feladatellátással megbízott főigazgató-helyettes felelős.  

Ellenőrzési tervet készít és ezt az éves munkatervben rögzíti.  

Az éves munkatervben rögzített ellenőrzések mellett alkalomszerűen is sor kerülhet 

ellenőrzésre.  

Az ellenőrzés célja, hogy segítse a minél hatékonyabb munkavégzést, kiterjed a szakmai és 

egyéb feladatok ellátásának területeire.  

Segíti a székhelyintézményi szakértői bizottsági feladatellátással megbízott főigazgató-

helyettesi intézkedések végrehajtását, hozzájárul a hibák, hiányosságok, szabálytalanságok 

megelőzéséhez és korrigálásához. Támpontot jelent az évenként történő minősítésekhez. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanévvégi értékeléskor a székhelyintézményi szakértői 

bizottsági feladatellátással megbízott főigazgató-helyettes beszámol a tagintézményi 

szakalkalmazotti értekezlet előtt. Az ellenőrzési tervet és beszámolót a székhelyintézményi 

szakértői bizottsági feladatellátással kapcsolatos szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. 

 

6. Kártérítési kötelezettség 

A székhelyintézmény szakértői bizottsági feladatellátási területén keletkezett kárért a 

károkozó tartozik felelősséggel, azt a törvényi előírásoknak megfelelően kell megtérítenie. 

A gyermekek által okozott kárról a szülőket tájékoztatni kell.  

 

7. Védő-óvó intézkedések 

A rendszeres egészségügyi ellátás rendje 

A székhelyintézmény szakértői bizottsági feladatellátási területén dolgozók egészségügyi 

ellátásáról – jogszabályi előírásoknak megfelelően – üzemorvos gondoskodik. Valamennyi 

dolgozó köteles évenként üzemorvosi szűrővizsgálaton megjelenni és munkára való 

alkalmassága, egészsége érdekében az üzemorvossal együttműködni. 
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Munkavédelem – tűzvédelem  

Minden tanév megkezdésekor (a tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódva) munka- 

és tűzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó.  

A munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Munkavédelmi és 

a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők: 

A székhelyintézmény szakértői bizottsági feladatellátási területén rendkívüli eseménynek kell 

minősíteni minden olyan előre nem látható eseményt, amely a szakszolgálati tevékenységeket 

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. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 a székhelyintézményi szakértői bizottsági feladatellátással megbízott főigazgató-

helyettes  

 vagy a székhelyintézményi szakértői bizottsági feladatellátással megbízott főigazgató-

helyettes által írásban megbízott személy. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 a székhelyintézményi szakértői bizottsági feladatellátással megbízott főigazgató-

helyettes  

 a fenntartóját 

 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a mentőket 
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A székhelyintézményi szakértői bizottsági feladatellátással megbízott főigazgató-helyettes 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. 

 

7.1.  A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

 

A dolgozók alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint, ha észlelik, hogy a gyermek 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az intézményi munkavédelmi szabályzat, 

valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv intézkedéseit. Tanuló, illetve 

gyermekbalesetnek az számít: a gyermeket/tanulót a szakszolgálati ellátás során a pedagógus 

felügyelete alatt éri baleset. 

A székhelyintézményi szakértői bizottsági feladat területén 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 intézkedésre 

jogosult felelős vezetőjének. 

 

7.2.  Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási 

rendje 

 

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 a tagintézmény minden dolgozójának, és a vizsgálaton részt vevő 

gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 
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A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a 

Munkavédelmi és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

8. Kulcsok használati rendje 

 

A székhelyintézményi szakértői bizottsági feladatellátási terület nyitásához és zárásához 

tartozó kulcs és a riasztó kód alkalmazása. 

A részletes szabályozást a Kulcskezelési Szabályzat tartalmazza. 

 

9. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága  

 

A székhelyintézményi szakértői bizottsági feladatellátási terület jogszabályban meghatározott 

nyilvános dokumentumai a dolgozók részére bármikor megtekinthetők az igazgatói 

irodában/ügyviteli irodában. 

A dokumentumok mindazok számára, akik nem állnak jogviszonyban a székhelyintézményi 

szakértői bizottsági feladatellátási területtel, a várószobában kifüggesztett tájékoztató alapján 

igény szerint szintén megtekinthetők az igazgatói irodában/ügyviteli irodában, valamint 

megtekinthetők a székhelyintézményi szakértői bizottsági feladatellátási terület honlapján. 
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4. sz. melléklet  

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédvizsgáló, 

Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és 

Gondozó Tagintézménye 

 

TAGINTÉZMÉNY SZERVEZÉSÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYZAT  

 

1. Általános rendelkezések 

A tagintézmény jogállása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatának 

tagintézményi székhely (tagintézményi telephely) 

 

2. A tagintézményre vonatkozó adatok 

2.1 Hivatalos megnevezése: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat BESZÉDVIZSGÁLÓ 

Gyógypedagógiai Tanácsadó Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye 

2.2 Feladat ellátási helyei: 

      Tagintézményi székhely: 1077 Budapest, Izabella u. 1. 

 

2.3 Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

  Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

  Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

  Alapító székhelye: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. 

  Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

  Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

 

2.4 OM azonosító: 101878 

  

2.5 Pedagógiai szakszolgálat feladatai: 

 Tagintézmény székhely/Telephely:  

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

szakértői bizottsági tevékenység 
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2.6 A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

 Tagintézmény székhely/Telephely: 

  Helyrajzi száma: Bp.VII., 33773/2 

 Hasznos alapterülete: 3176 m2 34/100-ad rész 

 KLIK jogköre: ingyenes használati jog  

 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

 Működtető neve: Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete 

 Működtető székhelye:Budapest.XIII., Róbert K. krt. 49-51. 

 

2.7 A tagintézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata 

Hosszú bélyegző: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat BESZÉDVIZSGÁLÓ Gyógypedagógiai 

Tanácsadó Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye 1077 Budapest, Izabella u. 1. 

 

 

Körbélyegző: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat BESZÉDVIZSGÁLÓ Gyógypedagógiai 

Tanácsadó Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye 1077 Budapest, Izabella u. 1. 

 
 

A tag intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 tagintézmény igazgató 

 tagintézmény igazgatóhelyettes 

A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadományozásra a tagintézmény 

igazgató jogosult, távollétében a helyettesítési rend szerint a tagintézmény igazgatóhelyettes 

jogosult. 
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A jogkörök elkülönítése, az adminisztráció gördülékenysége érdekében pecsételési rend 

kialakítása szükséges. A tagintézményi pecsételési rend elsősorban az adminisztrációs, 

beosztotti szinten történő működést segíti. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az 

ügyviteli és iratkezelési szabályzat tartalmazza.  

 

2.8  Vállalkozási tevékenység 

 Az intézményvállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

3. A működés rendje 

3.1.   Igazgatótanács 

Az Nkt. 69.§ (1) bekezdése a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az 

igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el. 

 

3.2. Tagintézmény-vezetői tanács 

Amennyiben van tagintézmény-vezetői tanács, a tagintézmény igazgató a tagintézmény 

vezetésével összefüggő feladatait – az igazgatóhelyettesek, és a tagintézmény egyes 

telephelyeinek választott képviselőiből álló – tagintézmény-vezetői tanács közreműködésével 

látja el. 

Amennyiben van tagintézmény- vezetői tanács, annak tagjai: 

 Folyamatosan figyelemmel kísérik a tagintézményben folyó szakszolgálati munka 

helyzetét. 

 Különös figyelmet fordítanak az intézményi munkatervben foglaltak végrehajtására. 

 Javaslatot tesznek az tagintézmény igazgatónak a tagintézmény személyi és tárgyi 

feltételeinek javítására vonatkozóan. 

 Segítik a telephelyek szakmai munkájának koordinálását, szakmai tapasztalatok 

megtárgyalásával, egyeztetésével, közös feladatok kimunkálásával, a tagintézményi 

vezetéssel való egyeztetéssel, továbbá a feladatok végrehajtásának összehangolásával. 

 A tagintézmény-vezetői tanács együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel. 

 A fővárosi szakmai munkaközösségek vezetői a tagintézmény-vezetői tanács ülésein 

tanácskozási joggal részt vehetnek.  
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3.3. A vezetők közötti feladatmegosztás: 

Tagintézmény igazgató: 

 munkáját a tagintézmény-vezetői tanács bevonásával végzi. 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel: 

- a szakmai munkáért, és a szakmai dokumentumokért, 

- 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. 

 

 Kapcsolatot tart: 

- a főigazgatóval,  

- a székhellyel, 

- a működtető gazdasági központtal, 

- fenntartóval. 

 

 Nyilvántartást, statisztikát vezet: 

- a rendkívüli eseményekről melyet a főigazgató felé továbbít, 

- nyilvántartást, statisztikát készít a pedagógus és a gyermek/tanuló adataitól, azt 

harmadik személynek a jogszabályokban előírtak szerint adja ki. 

 

 Részt vesz az intézményét érintő gazdasági feladatok kialakításában és a 

végrehajtási munkálataiban: 

- költségvetés előkészítői munkálataiban, 

-  a szakmai létszám kialakításában, 

- részt vesz az intézményi selejtezési, leltározási munkálataiban, 

- felel az intézmény teljes vagyonáért, nyilvántartásáért, szakmai dokumentumaiért és a 

szakmai kiadásaiért. 

 

 Részt vesz a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában: 

- elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, 

- a munkaidő-beosztást, ellenőrzi végrehajtását és leigazolja a munkaidő nyilvántartást, 
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- meghatározza az általánostól eltérő munkarendet,  

- leigazolja az óraadók és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott feladatellátók 

teljesítését,  

- valamint leigazolja a kiküldetéssel kapcsolatos teljesítéseket,  

- elrendeli a helyettesítést, a többletmunkát, és a leigazolásáról gondoskodik. 

 

 Egyéb feladatai: 

- ellenőrzési ütemtervet készít és ellenőrzési feladatokat lát el, 

- felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

- beutalót ad a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

Tagintézmény igazgatóhelyettes 

 általános jelleggel helyettesíti a tagintézmény igazgatót, 

 ellátja a tagintézmény igazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

/Feladatainak részletezését a munkaköri leírása tartalmazza./ 

 

3.4. A tagintézmény működési rendje 

A tagintézmény nyitva tartási rendje:  

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vezetőjének döntése alapján július 1.- augusztus 21. között legfeljebb kéthetes 

egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el. A folyamatos működést a nyári nyitva tartással 

biztosítjuk, a szabadságolási tervet is figyelembe véve. 

 

A tagintézmény nyitva tartása:   hétfő-csütörtök  8001830 

      péntek: 8001330 

 

 

A szakmai tevékenység rendje: 

A szakmai tevékenységet a tagintézmény a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet, valamint a 

szakmai protokollokban foglaltak alapján látja el.  
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A pedagógiai munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásba történő részvételének a 

rendje: 

 A pedagógusok szakmai részvételét a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt 

szakmai feladatokban, a tagintézményben az adott pedagógus munkaköri leírása tartalmazza.  

 

A tagintézménybe való belépés és benntartózkodás rendje: 

A tagintézmény igazgatója munkaideje felhasználását és beosztását a számára előírt kötelező 

tanórák és foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni 

(Nkt.69. § (5)). 

Az intézményben kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a szakszolgálati ellátást 

igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik. 

A beutalás módjától függetlenül az intézmény szolgáltatásait az azt igénylők a 

székhelyintézményben és a tagintézményekben a kialakított rend szerint vehetik igénybe 

melyre az intézmény előjegyzési időpontot ad.  

A szakszolgálati intézménybe vizsgálatra, foglalkozásra érkezőket az erre kijelölt alkalmazott 

fogadja. Egyezteti az aktuális napra előjegyzettek nevét, és az érintett munkatársat értesíti a 

kliens megérkezéséről.  

Előjegyzési időpontért intézménybe érkező kliensek az adminisztrációs irodán vagy a 

vizsgálatot végző szakemberrel való közvetlen időpont egyeztetés után kötelesek az 

intézményt elhagyni.  Az intézményben előjegyzési időponttal rendelkező kliensek a 

várakozásra rendszeresített helyiségeket és mellékhelyiséget szabadon használják, azonban 

foglalkoztató helyiségekben egyedül nem tartózkodhatnak.  

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket, tanulót 

kísérő szülő, törvényes képviselő, gondviselő személy a vizsgálat vagy foglalkozás 

időtartamára.  

Az intézményt használók a szolgáltatás igényvételét követően kötelesek az intézmény épületét 

elhagyni, erre szükség esetén az intézmény bármely dolgozója köteles felhívni az 

intézményben hosszadalmasan benn tartózkodók figyelmét.   

A szakszolgálati intézmény biztonságos működését garantáló szabályok megtartása kötelező 

az intézmény területén tartózkodók számára. 
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3.5. Szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

 

A tagintézmény, melynek tevékenysége főképp a szülőkre és gyermekekre irányul, feladatait 

szolgáltatási jellegű tevékenységével összhangban látja el, feladatainak megfelelően tart 

kapcsolatot a szülőkkel. 

A kapcsolattartás kapcsolódhat minden szakszolgálati tevékenységhez, lehet tájékozódó 

jellegű, illetve nyomon követő. 

A kapcsolattartás történhet:  

 személyesen, 

 szervezett, csoportos keretek között, 

 telefonon,  

 levél formájában, valamint  

 elektronikus úton. 

A szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek, tanuló szüleivel az érintett szakemberek 

tartják a kapcsolatot. Igény esetén a tagintézmény igazgató minden szülőt fogad a 

szakszolgálati feladatellátást érintő ügyben, előre egyeztetett időpontban. 

 

4. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

 

4.1. Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel és gyámhatósággal való kapcsolat:  

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a tagintézmény működési területén lévő nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

szociális és gyámhatósági intézményekkel. 

 

Formája:  

- közös értekezlet, 

- esetmegbeszélő, 

- személyes és telefonos konzultáció, 

- levél.  
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4.2. Az 4.1. alá nem tartozó külső kapcsolatok 

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a következő intézményekkel: 

 megyei, országos, tankerületi szakszolgálatokkal  

 területen működő nevelési-oktatási intézményekkel 

 egészségügyi intézményekkel és szakdolgozóival 

 aktuális rendszerességgel, a vizsgálati vélemények megküldésével, a kerületi 

önkormányzatok jegyzőivel/járási hivatalokkal  

 közvetett kapcsolatban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oktatási és 

Köznevelési Főosztályának munkatársaival 

 illetékes hatóságokkal 

 a civil szféra képviselőivel 

 Nemzeti Tehetségponttal 

 folyamatosan kapcsolatban van a helyi önkormányzattal 

 szakmai kapcsolatot tart egyetemekkel, főiskolákkal  

 szükség szerint –itt fel nem sorolt –intézményekkel. 

 

5. Belső ellenőrzés rendje 

 

Az ellenőrzés általános feltételei: 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a tagintézmény igazgató 

felelős.  

Ellenőrzési tervet készít és ezt az éves munkatervben rögzíti.  

Az éves munkatervben rögzített ellenőrzések mellett alkalomszerűen is sor kerülhet 

ellenőrzésre.  

Az ellenőrzés célja, hogy segítse a minél hatékonyabb munkavégzést, kiterjed a szakmai és 

egyéb feladatok ellátásának területeire.  

Segíti a tagintézmény igazgatói intézkedések végrehajtását, hozzájárul a hibák, hiányosságok, 

szabálytalanságok megelőzéséhez és korrigálásához. Támpontot jelent az évenként történő 

minősítésekhez. 
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Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanévvégi értékeléskor a tagintézmény igazgató beszámol a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet előtt. Az ellenőrzési tervet és beszámolót a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. 

 

6. Kártérítési kötelezettség 

 

A tagintézmény területén keletkezett kárért a károkozó tartozik felelősséggel, azt a törvényi 

előírásoknak megfelelően kell megtérítenie. 

A gyermekek által okozott kárról a szülőket tájékoztatni kell.  

 

7. Védő-óvó intézkedések 

 

A rendszeres egészségügyi ellátás rendje 

Az intézmény dolgozóinak egészségügyi ellátásáról – jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

üzemorvos gondoskodik. Valamennyi dolgozó köteles évenként üzemorvosi szűrővizsgálaton 

megjelenni és munkára való alkalmassága, egészsége érdekében az üzemorvossal 

együttműködni. 

 

Munkavédelem – tűzvédelem  

Minden tanév megkezdésekor (a tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódva) munka- 

és tűzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó.  

A munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Munkavédelmi és 

a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők: 

A tagintézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a szakszolgálati tevékenységeket 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. 
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Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 tagintézmény igazgató, 

 tagintézmény igazgatóhelyettes, 

 vagy a tagintézmény igazgatója által írásban megbízott személy. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 a tagintézmény igazgatóját 

 az tagintézmény fenntartóját 

 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a mentőket 

 

A tagintézmény igazgatónak 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. 

 

7.1. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

 

A dolgozók alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint, ha észlelik, hogy a gyermek 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az intézményi munkavédelmi szabályzat, 

valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv intézkedéseit. Tanuló, illetve 

gyermekbalesetnek az számít: a gyermeket/tanulót a szakszolgálati ellátás során a pedagógus 

felügyelete alatt éri baleset. 

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

 a gyermeket ért balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell intézkedésre 

jogosult felelős vezetőjének. 

 

7.2. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

 

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 a tagintézmény minden dolgozójának, és a vizsgálaton részt vevő 

gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 

A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a 

Munkavédelmi és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

8. Kulcsok használati rendje 

 

A tagintézmény nyitásához és zárásához tartozó kulcs és a riasztó kód alkalmazása. 

A részletes szabályozást a Kulcskezelési Szabályzat tartalmazza. 

 

9. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága  

 

A tagintézmény jogszabályban meghatározott nyilvános dokumentumai a dolgozók részére 

bármikor megtekinthetők az igazgatói irodában/ügyviteli irodában. 

A dokumentumok mindazok számára, akik nem állnak jogviszonyban a tagintézménnyel, a 

várószobában kifüggesztett tájékoztató alapján igény szerint szintén megtekinthetők az 

igazgatói irodában/ügyviteli irodában, valamint megtekinthetők a tagintézmény honlapján. 
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5. sz. melléklet –  

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló, 

Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és 

Gondozó Tagintézménye 

 

TAGINTÉZMÉNY SZERVEZÉSÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYZAT  

 

1. Általános rendelkezések 

A tagintézmény jogállása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatának 

tagintézményi székhely (tagintézményi telephely) 

 

2. A tagintézményre vonatkozó adatok 

2.1 Hivatalos megnevezése:  

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai 

Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye 

2.2 Feladat ellátási helyei: 

  Tagintézményi székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39. 

        Tagintézményi telephely: nincs 

 

2.3 Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

  Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

  Alapítói jogkör gyakorlója: Emberi Erőforrások minisztere 

  Alapító székhelye: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. 

  Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

  Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

 

2.4 OM azonosító: 101878 
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2.5 Pedagógiai szakszolgálat feladatai: 

   Tagintézmény székhely/Telephely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39. 

 szakértői bizottsági tevékenység 

 gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

 

2.6 A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

 Tagintézmény székhely/Telephely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39. 

  Helyrajzi száma: 31674 

 Hasznos alapterülete: nettó 185,55 nm 

 KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

 Működtető neve: Fővárosi Önkormányzat 

               Működtető székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

 

2.7 A tagintézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata 

Hosszú bélyegző: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, 

Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye 

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.  

Tel./fax: 363-1561 

 

 

 

Körbélyegző: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, 

Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye  

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39. 1. és 2. 
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A tagintézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 tagintézmény igazgató 

 tagintézmény igazgató által a szabályzatban megnevezett személy 

A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadományozásra az tagintézmény 

igazgató jogosult, távollétében a helyettesítési rend szerinti személy jogosult. 

A jogkörök elkülönítése, az adminisztráció gördülékenysége érdekében pecsételési rend 

kialakítása szükséges. A tagintézményi pecsételési rend elsősorban az adminisztrációs, 

beosztotti szinten történő működést segíti. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az 

ügyviteli és iratkezelési szabályzat tartalmazza.  

 

2.8 Vállalkozási tevékenység 

Az intézményvállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

3. A működés rendje 

3.1. Igazgatótanács 

Az Nkt. 69.§ (1) bekezdése a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az 

igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el. 

 

3.2. Tagintézmény-vezetői tanács 

Amennyiben van tagintézmény-vezetői tanács, a tagintézmény igazgató a tagintézmény vezetésével 

összefüggő feladatait – az igazgatóhelyettesek, és a tagintézmény egyes telephelyeinek választott 

képviselőiből álló – tagintézmény-vezetői tanács közreműködésével látja el. 

Amennyiben van tagintézmény- vezetői tanács, annak tagjai: 

 Folyamatosan figyelemmel kísérik a tagintézményben folyó szakszolgálati munka 

helyzetét. 

 Különös figyelmet fordítanak az intézményi munkatervben foglaltak végrehajtására. 
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 Javaslatot tesznek az tagintézmény igazgatónak a tagintézmény személyi és tárgyi 

feltételeinek javítására vonatkozóan. 

 Segítik a telephelyek szakmai munkájának koordinálását, szakmai tapasztalatok 

megtárgyalásával, egyeztetésével, közös feladatok kimunkálásával, a tagintézményi 

vezetéssel való egyeztetéssel, továbbá a feladatok végrehajtásának összehangolásával. 

 A tagintézmény-vezetői tanács együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel. 

 A fővárosi szakmai munkaközösségek vezetői a tagintézmény-vezetői tanács ülésein 

tanácskozási joggal részt vehetnek.  

 

3.3. A vezetők közötti feladatmegosztás: 

Tagintézmény igazgató: 

 munkáját a tagintézmény-vezetői tanács bevonásával végzi. 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel: 

 a szakmai munkáért, és a szakmai dokumentumokért, 

 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. 

 

 Kapcsolatot tart: 

 a főigazgatóval,  

 a székhellyel, 

 a működtető gazdasági központtal, 

 fenntartóval. 

 

 Nyilvántartást, statisztikát vezet: 

- a rendkívüli eseményekről melyet a főigazgató felé továbbít, 

- nyilvántartást, statisztikát készít a pedagógus és a gyermek/tanuló adataitól, azt 

harmadik személynek a jogszabályokban előírtak szerint adja ki. 
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 Részt vesz az intézményét érintő gazdasági feladatok kialakításában és a 

végrehajtási munkálataiban: 

 költségvetés előkészítői munkálataiban, 

 a szakmai létszám kialakításában, 

 részt vesz az intézményi selejtezési, leltározási munkálataiban, 

 felel az intézmény teljes vagyonáért, nyilvántartásáért, szakmai 

dokumentumaiért és a szakmai kiadásaiért. 

 

 Részt vesz a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában: 

 elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, 

 a munkaidő-beosztást, ellenőrzi végrehajtását és leigazolja a munkaidő 

nyilvántartást, 

 meghatározza az általánostól eltérő munkarendet,  

 leigazolja az óraadók és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott 

feladatellátók teljesítését,  

 valamint leigazolja a kiküldetéssel kapcsolatos teljesítéseket,  

 elrendeli a helyettesítést, a többletmunkát, és a leigazolásáról gondoskodik. 

 

 Egyéb feladatai: 

 ellenőrzési ütemtervet készít és ellenőrzési feladatokat lát el, 

 felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

 elrendeli a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot  

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

3.4. A tagintézmény működési rendje 

A tagintézmény nyitva tartási rendje:  

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vezetőjének döntése alapján július 1.- augusztus 21. között legfeljebb kéthetes 

egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el. A folyamatos működést a nyári nyitva tartással 

biztosítjuk, a szabadságolási tervet is figyelembe véve. 
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A tagintézmény nyitva tartása: 

hétfő:  8.00 -16.00 

kedd:  8.00 -16.00  

szerda:  8.00 -16.00  

csütörtök:  8.00 -16.00  

péntek:  8.00 -14.00 

(a korai fejlesztésre járó gyermekek szüleinek igénye alapján módosulhat: 8.00-19.00) 

 

A szakmai tevékenység rendje: 

A szakmai tevékenységet a tagintézmény a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet, valamint a 

szakmai protokollokban foglaltak alapján látja el.  

A pedagógiai munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásba történő részvételének a 

rendje: 

A pedagógusok szakmai részvételét a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt szakmai 

feladatokban, a tagintézményben az adott pedagógus munkaköri leírása tartalmazza.  

 

A tagintézménybe való belépés és benntartózkodás rendje: 

A tagintézmény igazgatója munkaideje felhasználását és beosztását a számára előírt kötelező 

tanórák és foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni 

(Nkt.69. § (5)). 

Az intézményben kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a szakszolgálati ellátást 

igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik. 

A beutalás módjától függetlenül az intézmény szolgáltatásait az azt igénylők a 

székhelyintézményben a kialakított rend szerint vehetik igénybe melyre az intézmény 

előjegyzési időpontot ad.  

A szakszolgálati intézménybe vizsgálatra az erre kijelölt alkalmazott fogadja, a foglalkozásra 

érkezőket pedig a gyermeket fejlesztő gyógypedagógus.  

Előjegyzési időpontért intézménybe érkező kliensek a tanári szobában vagy a tagintézmény 

igazgatójával való közvetlen időpont egyeztetés után kötelesek az intézményt elhagyni. Az 

intézményben előjegyzési időponttal rendelkező kliensek a várakozásra rendszeresített 

helyiségeket és mellékhelyiséget szabadon használják, azonban a foglalkoztató helyiségekben 

egyedül nem tartózkodhatnak.  
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Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket, tanulót 

kísérő szülő, törvényes képviselő, gondviselő személy a vizsgálat vagy foglalkozás 

időtartamára.  

Az intézményt használók a szolgáltatás igényvételét követően kötelesek az intézmény épületét 

elhagyni, erre szükség esetén az intézmény bármely dolgozója köteles felhívni az 

intézményben hosszadalmasan benn tartózkodók figyelmét.   

 

A szakszolgálati intézmény biztonságos működését garantáló szabályok megtartása kötelező 

az intézmény területén tartózkodók számára. 

 

3.5. Szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

A tagintézmény, melynek tevékenysége főképp a szülőkre és gyermekekre irányul, feladatait 

szolgáltatási jellegű tevékenységével összhangban látja el, feladatainak megfelelően tart 

kapcsolatot a szülőkkel. 

A kapcsolattartás kapcsolódhat minden szakszolgálati tevékenységhez, lehet tájékozódó 

jellegű, illetve nyomon követő. 

A kapcsolattartás történhet:  

 személyesen, 

 szervezett, csoportos keretek között, 

 telefonon,  

 levél formájában, valamint  

 elektronikus úton. 

A szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek, tanuló szüleivel az érintett szakemberek 

tartják a kapcsolatot. Igény esetén a tagintézmény igazgató minden szülőt fogad a 

szakszolgálati feladatellátást érintő ügyben, előre egyeztetett időpontban. 
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4. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

 

4.1.  Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel és gyámhatósággal való kapcsolat:  

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a tagintézmény működési területén lévő nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

szociális és gyámhatósági intézményekkel. 

Formája:  

- közös értekezlet, 

- esetmegbeszélő, 

- személyes és telefonos konzultáció, 

- levél.  

 

4.2.  Az 4.1. alá nem tartozó külső kapcsolatok 

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a következő intézményekkel: 

 megyei, országos, tankerületi szakszolgálatokkal  

 területen működő nevelési-oktatási intézményekkel 

 egészségügyi intézményekkel és szakdolgozóival 

 aktuális rendszerességgel, a vizsgálati vélemények megküldésével, a kerületi 

önkormányzatok jegyzőivel/járási hivatalokkal/tankerületekkel  

 közvetett kapcsolatban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oktatási és 

Köznevelési Főosztályának munkatársaival 

 illetékes hatóságokkal 

 a civil szféra képviselőivel 

 Nemzeti Tehetségponttal 

 folyamatosan kapcsolatban van a helyi önkormányzattal 

 szakmai kapcsolatot tart egyetemekkel, főiskolákkal  

 szükség szerint – itt fel nem sorolt –intézményekkel. 
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5. Belső ellenőrzés rendje 

Az ellenőrzés általános feltételei: 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a tagintézmény igazgató 

felelős.  

Ellenőrzési tervet készít és ezt az éves munkatervben rögzíti.  

Az éves munkatervben rögzített ellenőrzések mellett alkalomszerűen is sor kerülhet 

ellenőrzésre.  

Az ellenőrzés célja, hogy segítse a minél hatékonyabb munkavégzést, kiterjed a szakmai és 

egyéb feladatok ellátásának területeire.  

Segíti a tagintézmény igazgatói intézkedések végrehajtását, hozzájárul a hibák, hiányosságok, 

szabálytalanságok megelőzéséhez és korrigálásához. Támpontot jelent az évenként történő 

minősítésekhez. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanévvégi értékeléskor a tagintézmény igazgató beszámol a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet előtt. Az ellenőrzési tervet és beszámolót a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. 

 

6. Kártérítési kötelezettség 

A tagintézmény területén keletkezett kárért a károkozó tartozik felelősséggel, azt a törvényi 

előírásoknak megfelelően kell megtérítenie. 

A gyermekek által okozott kárról a szülőket tájékoztatni kell.  

 

7. Védő-óvó intézkedések 

A rendszeres egészségügyi ellátás rendje 

Az intézmény dolgozóinak egészségügyi ellátásáról – jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

üzemorvos gondoskodik. Valamennyi dolgozó köteles évenként üzemorvosi szűrővizsgálaton 

megjelenni és munkára való alkalmassága, egészsége érdekében az üzemorvossal 

együttműködni. 
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Munkavédelem – tűzvédelem  

Minden tanév megkezdésekor (a tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódva) munka- 

és tűzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó.  

A munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Munkavédelmi és 

a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők: 

A tagintézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a szakszolgálati tevékenységeket 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. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 tagintézmény igazgató, 

 vagy a tagintézmény igazgatója által írásban megbízott személy. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 a tagintézmény igazgatóját 

 az tagintézmény fenntartóját 

 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a mentőket 

 

A tagintézmény igazgatónak 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 
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 a rendvédelmi illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek, 

stb.) fogadásáról. 

 

7.1.  A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

 

A dolgozók alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint, ha észlelik, hogy a gyermek 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az intézményi munkavédelmi szabályzat, 

valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv intézkedéseit. Tanuló, illetve 

gyermekbalesetnek az számít: a gyermeket/tanulót a szakszolgálati ellátás során a pedagógus 

felügyelete alatt éri baleset. 

A tagintézményben a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén 

haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

 a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesítenie (szülők is jelen vannak!) 

 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 intézkedésre 

jogosult felelős vezetőjének. 

 

7.2.  Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

 

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 a tagintézmény minden dolgozójának, és a vizsgálaton részt vevő 

gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 

A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a 

Munkavédelmi és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

8. Kulcsok használati rendje 

A tagintézmény nyitásához és zárásához tartozó kulcs alkalmazása. 

A részletes szabályozást a Kulcskezelési Szabályzat tartalmazza. 
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9. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága  

A tagintézmény jogszabályban meghatározott nyilvános dokumentumai a dolgozók részére 

bármikor megtekinthetők az igazgatói irodában/ügyviteli irodában. 

A dokumentumok mindazok számára, akik nem állnak jogviszonyban a tagintézménnyel, a 

várószobában kifüggesztett tájékoztató alapján igény szerint szintén megtekinthetők az 

igazgatói irodában/ügyviteli irodában, valamint megtekinthetők a tagintézmény honlapján. 
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6. sz. melléklet 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Hallásvizsgáló, 

Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és 

Gondozó Tagintézménye 

 

TAGINTÉZMÉNY SZERVEZÉSÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYZAT  

1. Általános rendelkezések 

A tagintézmény jogállása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatának 

tagintézményi székhely (tagintézményi telephely) 

 

2. A tagintézményre vonatkozó adatok 

2.1 Hivatalos megnevezése: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Hallásvizsgáló, 

Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye  

2.2 Feladat ellátási helyei: 

  Tagintézményi székhely: 1147 Budapest, Cinkotai út 125-137.          

2.3 Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

   Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

   Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

   Alapító székhelye: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. 

   Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

   Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

2.4 OM azonosító: 101878 

  

2.5 Pedagógiai szakszolgálat feladatai: 

  Tagintézmény székhely:  

szakértői bizottsági tevékenység 

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

2.6 A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

 Tagintézmény székhely:  

  Helyrajzi száma: Budapest XIV. kerület 31267/111 hrsz.  
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 Hasznos alapterülete: 35 m2 

 KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

 Működtető neve: Budapest Főváros Önkormányzata  

 Működtető székhelye: Budapest V. Városház u. 9-11.  

 

2.7 A tagintézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata 

Hosszú bélyegző:  

Felirata: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai   

              Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye  

              Telephely: 1147 Budapest, Cinkotai út 125-137.  

              Tel/Fax: 1/422-1493 

Lenyomata:  

 

 

Körbélyegző: 

Felirata: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai   

              Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye  

              Telephely: 1147 Budapest, Cinkotai út 125-137.  

              Tel/Fax: 1/422-1493 

              Középen: címer  

Lenyomata: 
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A tag intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 tagintézmény igazgató 

 tagintézmény igazgatóhelyettes, ill. annak hiányában a tagintézmény igazgató által 

kijelölt személy 

A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadományozásra a tagintézmény 

igazgató jogosult, távollétében a helyettesítési rend szerint a tagintézmény igazgatóhelyettes 

jogosult. 

A jogkörök elkülönítése, az adminisztráció gördülékenysége érdekében pecsételési rend 

kialakítása szükséges. A tagintézményi pecsételési rend elsősorban az adminisztrációs, 

beosztotti szinten történő működést segíti. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az 

ügyviteli és iratkezelési szabályzat tartalmazza.  

 

2.8  Vállalkozási tevékenység 

 Az intézményvállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

3. A működés rendje 

3.1.   Igazgatótanács 

Az Nkt. 69.§ (1) bekezdése a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az 

igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el. 

 

3.2. Tagintézmény-vezetői tanács 

Amennyiben van tagintézmény-vezetői tanács, a tagintézmény igazgató a tagintézmény vezetésével 

összefüggő feladatait – az igazgatóhelyettesek, ill. annak hiányában a tagintézmény igazgató által 

kijelölt személyek és a tagintézmény egyes telephelyeinek választott képviselőiből álló – 

tagintézmény-vezetői tanács közreműködésével látja el. 

Amennyiben van tagintézmény- vezetői tanács, annak tagjai: 

 Folyamatosan figyelemmel kísérik a tagintézményben folyó szakszolgálati munka 

helyzetét. 

 Különös figyelmet fordítanak az intézményi munkatervben foglaltak végrehajtására. 

 Javaslatot tesznek az tagintézmény igazgatónak a tagintézmény személyi és tárgyi 

feltételeinek javítására vonatkozóan. 

 Segítik a telephelyek szakmai munkájának koordinálását, szakmai tapasztalatok 

megtárgyalásával, egyeztetésével, közös feladatok kimunkálásával, a tagintézményi 

vezetéssel való egyeztetéssel, továbbá a feladatok végrehajtásának összehangolásával. 



Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

                         1077 Budapest, Izabella u. 12. 

100 

 

 A tagintézmény-vezetői tanács együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel. 

 A fővárosi szakmai munkaközösségek vezetői a tagintézmény-vezetői tanács ülésein 

tanácskozási joggal részt vehetnek.  

 

3.3. A vezetők közötti feladatmegosztás: 

Tagintézmény igazgató: 

 munkáját a tagintézmény-vezetői tanács bevonásával végzi. 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel: 

- a szakmai munkáért, és a szakmai dokumentumokért, 

- 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. 

 

 Kapcsolatot tart: 

- a főigazgatóval,  

- a székhellyel, 

- a működtető gazdasági központtal, 

- fenntartóval. 

 

 Nyilvántartást, statisztikát vezet: 

- a rendkívüli eseményekről melyet a főigazgató felé továbbít, 

- nyilvántartást, statisztikát készít a pedagógus és a gyermek/tanuló adataitól, azt 

harmadik személynek a jogszabályokban előírtak szerint adja ki. 

 

 Részt vesz az intézményét érintő gazdasági feladatok kialakításában és a 

végrehajtási munkálataiban: 

- költségvetés előkészítői munkálataiban, 

-  a szakmai létszám kialakításában, 

- részt vesz az intézményi selejtezési, leltározási munkálataiban, 
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- felel az intézmény teljes vagyonáért, nyilvántartásáért, szakmai dokumentumaiért és a 

szakmai kiadásaiért. 

 

 Részt vesz a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában: 

- elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, 

- a munkaidő-beosztást, ellenőrzi végrehajtását és leigazolja a munkaidő nyilvántartást, 

- meghatározza az általánostól eltérő munkarendet,  

- leigazolja az óraadók és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott feladatellátók 

teljesítését,  

- valamint leigazolja a kiküldetéssel kapcsolatos teljesítéseket,  

- elrendeli a helyettesítést, a többletmunkát, és a leigazolásáról gondoskodik. 

 

 Egyéb feladatai: 

- ellenőrzési ütemtervet készít és ellenőrzési feladatokat lát el, 

- felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

- beutalót ad a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

Tagintézmény igazgatóhelyettes, ill annak hiányában a tagintézmény igazgató által 

kijelölt személy 

 általános jelleggel helyettesíti a tagintézmény igazgatót, 

 ellátja a tagintézmény igazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

/Feladatainak részletezését a munkaköri leírása tartalmazza./ 

 

3.4. A tagintézmény működési rendje 

A tagintézmény nyitva tartási rendje:  

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vezetőjének döntése alapján július 1.- augusztus 21. között legfeljebb kéthetes 

egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el. A folyamatos működést a nyári nyitva tartással 

biztosítjuk, a szabadságolási tervet is figyelembe véve. 

A tagintézmény nyitva tartása: H-Cs: 8-16, P: 8-14 
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A szakmai tevékenység rendje: 

A szakmai tevékenységet a tagintézmény a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet, valamint a 

szakmai protokollokban foglaltak alapján látja el.  

 

A pedagógiai munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásba történő részvételének a 

rendje: 

 A pedagógusok szakmai részvételét a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt 

szakmai feladatokban, a tagintézményben az adott pedagógus munkaköri leírása 

tartalmazza.  

 

A tagintézménybe való belépés és benntartózkodás rendje: 

A tagintézmény igazgatója munkaideje felhasználását és beosztását a számára előírt kötelező 

tanórák és foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni 

(Nkt.69. § (5)). 

Az intézményben kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a szakszolgálati ellátást 

igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik. 

A beutalás módjától függetlenül az intézmény szolgáltatásait az azt igénylők a 

székhelyintézményben és a tagintézményekben a kialakított rend szerint vehetik igénybe 

melyre az intézmény előjegyzési időpontot ad.  

A szakszolgálati intézménybe vizsgálatra, foglalkozásra érkezőket az erre kijelölt alkalmazott 

fogadja. Egyezteti az aktuális napra előjegyzettek nevét, és az érintett munkatársat értesíti a 

kliens megérkezéséről.  

Előjegyzési időpontért intézménybe érkező kliensek az adminisztrációs irodán vagy a 

vizsgálatot végző szakemberrel való közvetlen időpont egyeztetés után kötelesek az 

intézményt elhagyni.  Az intézményben előjegyzési időponttal rendelkező kliensek a 

várakozásra rendszeresített helyiségeket és mellékhelyiséget szabadon használják, azonban 

foglalkoztató helyiségekben egyedül nem tartózkodhatnak.  

 

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket, tanulót 

kísérő szülő, törvényes képviselő, gondviselő személy a vizsgálat vagy foglalkozás 

időtartamára.  
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Az intézményt használók a szolgáltatás igényvételét követően kötelesek az intézmény épületét 

elhagyni, erre szükség esetén az intézmény bármely dolgozója köteles felhívni az 

intézményben hosszadalmasan benn tartózkodók figyelmét.   

 

A szakszolgálati intézmény biztonságos működését garantáló szabályok megtartása kötelező 

az intézmény területén tartózkodók számára. 

 

3.5. Szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

 

A tagintézmény, melynek tevékenysége főképp a szülőkre és gyermekekre irányul, feladatait 

szolgáltatási jellegű tevékenységével összhangban látja el, feladatainak megfelelően tart 

kapcsolatot a szülőkkel. 

A kapcsolattartás kapcsolódhat minden szakszolgálati tevékenységhez, lehet tájékozódó 

jellegű, illetve nyomon követő. 

A kapcsolattartás történhet:  

 személyesen, 

 szervezett, csoportos keretek között, 

 telefonon,  

 levél formájában, valamint  

 elektronikus úton. 

A szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek, tanuló szüleivel az érintett szakemberek 

tartják a kapcsolatot. Igény esetén a tagintézmény igazgató minden szülőt fogad a 

szakszolgálati feladatellátást érintő ügyben, előre egyeztetett időpontban. 

 

4. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

 

4.1. Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel és gyámhatósággal való kapcsolat:  

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a tagintézmény működési területén lévő nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

szociális és gyámhatósági intézményekkel. 
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Formája:  

- közös értekezlet, 

- esetmegbeszélő, 

- személyes és telefonos konzultáció, 

- levél.  

 

4.2. Az 4.1. alá nem tartozó külső kapcsolatok 

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a következő intézményekkel: 

 megyei, országos, tankerületi szakszolgálatokkal  

 területen működő nevelési-oktatási intézményekkel 

 egészségügyi intézményekkel és szakdolgozóival 

 aktuális rendszerességgel, a vizsgálati vélemények megküldésével, a kerületi 

önkormányzatok jegyzőivel/járási hivatalokkal  

 közvetett kapcsolatban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oktatási és 

Köznevelési Főosztályának munkatársaival 

 illetékes hatóságokkal 

 a civil szféra képviselőivel 

 Nemzeti Tehetségponttal 

 folyamatosan kapcsolatban van a helyi önkormányzattal 

 szakmai kapcsolatot tart egyetemekkel, főiskolákkal  

 szükség szerint –itt fel nem sorolt –intézményekkel. 

 

5. Belső ellenőrzés rendje 

 

Az ellenőrzés általános feltételei: 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a tagintézmény igazgató 

felelős.  

Ellenőrzési tervet készít és ezt az éves munkatervben rögzíti.  

Az éves munkatervben rögzített ellenőrzések mellett alkalomszerűen is sor kerülhet 

ellenőrzésre.  
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Az ellenőrzés célja, hogy segítse a minél hatékonyabb munkavégzést, kiterjed a szakmai és 

egyéb feladatok ellátásának területeire.  

Segíti a tagintézmény igazgatói intézkedések végrehajtását, hozzájárul a hibák, hiányosságok, 

szabálytalanságok megelőzéséhez és korrigálásához. Támpontot jelent az évenként történő 

minősítésekhez. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanévvégi értékeléskor a tagintézmény igazgató beszámol a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet előtt. Az ellenőrzési tervet és beszámolót a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. 

 

6. Kártérítési kötelezettség 

 

A tagintézmény területén keletkezett kárért a károkozó tartozik felelősséggel, azt a törvényi 

előírásoknak megfelelően kell megtérítenie. 

A gyermekek által okozott kárról a szülőket tájékoztatni kell.  

 

7. Védő-óvó intézkedések 

 

A rendszeres egészségügyi ellátás rendje 

 

Az intézmény dolgozóinak egészségügyi ellátásáról – jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

üzemorvos gondoskodik. Valamennyi dolgozó köteles évenként üzemorvosi szűrővizsgálaton 

megjelenni és munkára való alkalmassága, egészsége érdekében az üzemorvossal 

együttműködni. 

 

Munkavédelem – tűzvédelem  

 

Minden tanév megkezdésekor (a tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódva) munka- 

és tűzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó.  

A munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Munkavédelmi és 

a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők: 

A tagintézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a szakszolgálati tevékenységeket szokásos menetét akadályozza, 
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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. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 tagintézmény igazgató, 

 tagintézmény igazgatóhelyettes, 

 vagy a tagintézmény igazgatója által írásban megbízott személy. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 a tagintézmény igazgatóját 

 az tagintézmény fenntartóját 

 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a mentőket 

 

A tagintézmény igazgatónak 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. 

 

7.1. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

 

A dolgozók alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint, ha észlelik, hogy a gyermek 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az intézményi munkavédelmi szabályzat, 
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valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv intézkedéseit. Tanuló, illetve 

gyermekbalesetnek az számít: a gyermeket/tanulót a szakszolgálati ellátás során a pedagógus 

felügyelete alatt éri baleset. 

A tagintézményben 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 intézkedésre 

jogosult felelős vezetőjének. 

 

7.2. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

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 a tagintézmény minden dolgozójának, és a vizsgálaton részt vevő 

gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 

A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a 

Munkavédelmi és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

8. Kulcsok használati rendje 

A tagintézmény nyitásához és zárásához tartozó kulcs és a riasztó kód alkalmazása. 

A részletes szabályozást a Kulcskezelési Szabályzat tartalmazza. 

 

9. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága  

A tagintézmény jogszabályban meghatározott nyilvános dokumentumai a dolgozók részére 

bármikor megtekinthetők az igazgatói irodában/ügyviteli irodában. 

A dokumentumok mindazok számára, akik nem állnak jogviszonyban a tagintézménnyel, a 

várószobában kifüggesztett tájékoztató alapján igény szerint szintén megtekinthetők az 

igazgatói irodában/ügyviteli irodában, valamint megtekinthetők a tagintézmény honlapján. 
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7. sz. melléklet  

 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, 

Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és 

Gondozó Tagintézménye 

 

TAGINTÉZMÉNY SZERVEZÉSÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYZAT  

 

1. Általános rendelkezések 

A tagintézmény jogállása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatának 

tagintézményi székhely (tagintézményi telephely) 

 

2. A tagintézményre vonatkozó adatok 

2.1 Hivatalos megnevezése: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat, Mozgásvizsgáló, 

Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye 

 

2.2  Feladat ellátási helyei: 

   Tagintézményi székhely: 1145 Budapest, Mexikói út 63-64. 

 

2.3 Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

   Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

   Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

   Alapító székhelye: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. 

   Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

   Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

 

2.4 OM azonosító: 101878 

  

2.5 Pedagógiai szakszolgálat feladatai: 

  Tagintézmény székhely: 1145 Budapest, Mexikói út 63-64. 
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- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

- szakértői bizottsági tevékenység 

2.6 A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

Tagintézmény székhely: 1145 Budapest, Mexikói út 63-64. 

 Helyrajzi száma: 31643 hrsz. 

 Hasznos alapterülete: 273,2 m2 

 KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

 Működtető neve: Fővárosi Önkormányzat  

 Működtető székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

 

2.7 A tagintézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata 

     Hosszú bélyegző:  

     

     Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat, Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó,  

     Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye 1145 Budapest, Mexikói út 63-64.  

            Tel: (06-1) 220-64-59 

 

 

Körbélyegző: 

    Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat, Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, 

Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye 1145 Budapest, Mexikói út 63-64.  
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A tag intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 tagintézmény igazgató 

 igazgató által megbízott személy 

A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadományozásra a tagintézmény 

igazgató jogosult, távollétében a helyettesítési rend szerint a tagintézmény igazgatóhelyettes 

jogosult. 

A jogkörök elkülönítése, az adminisztráció gördülékenysége érdekében pecsételési rend 

kialakítása szükséges. A tagintézményi pecsételési rend elsősorban az adminisztrációs, 

beosztotti szinten történő működést segíti. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az 

ügyviteli és iratkezelési szabályzat tartalmazza.  

 

2.8  Vállalkozási tevékenység 

 Az intézményvállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

3. A működés rendje 

3.1 Igazgatótanács 

Az Nkt. 69.§ (1) bekezdése a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az 

igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el. 

 

3.2 Tagintézmény-vezetői tanács 

Amennyiben van tagintézmény-vezetői tanács, a tagintézmény igazgató a tagintézmény vezetésével 

összefüggő feladatait – az igazgatóhelyettesek, és a tagintézmény egyes telephelyeinek választott 

képviselőiből álló – tagintézmény-vezetői tanács közreműködésével látja el. 

Amennyiben van tagintézmény- vezetői tanács, annak tagjai: 

 Folyamatosan figyelemmel kísérik a tagintézményben folyó szakszolgálati munka 

helyzetét. 

 Különös figyelmet fordítanak az intézményi munkatervben foglaltak végrehajtására. 

 Javaslatot tesznek az tagintézmény igazgatónak a tagintézmény személyi és tárgyi 

feltételeinek javítására vonatkozóan. 

 Segítik a telephelyek szakmai munkájának koordinálását, szakmai tapasztalatok 

megtárgyalásával, egyeztetésével, közös feladatok kimunkálásával, a tagintézményi 

vezetéssel való egyeztetéssel, továbbá a feladatok végrehajtásának összehangolásával. 
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 A tagintézmény-vezetői tanács együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel. 

 A fővárosi szakmai munkaközösségek vezetői a tagintézmény-vezetői tanács ülésein 

tanácskozási joggal részt vehetnek.  

 

3.3  A vezetők közötti feladatmegosztás: 

Tagintézmény igazgató: 

 munkáját a tagintézmény-vezetői tanács bevonásával végzi. 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel: 

- a szakmai munkáért, és a szakmai dokumentumokért, 

- 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. 

 

 Kapcsolatot tart: 

- a főigazgatóval,  

- a székhellyel, 

- a működtető gazdasági központtal, 

- fenntartóval. 

 

 Nyilvántartást, statisztikát vezet: 

- a rendkívüli eseményekről melyet a főigazgató felé továbbít, 

- nyilvántartást, statisztikát készít a pedagógus és a gyermek/tanuló adataitól, azt 

harmadik személynek a jogszabályokban előírtak szerint adja ki. 

 

 Részt vesz az intézményét érintő gazdasági feladatok kialakításában és a 

végrehajtási munkálataiban: 

- költségvetés előkészítői munkálataiban, 

- a szakmai létszám kialakításában, 

- részt vesz az intézményi selejtezési, leltározási munkálataiban, 
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- felel az intézmény teljes vagyonáért, nyilvántartásáért, szakmai dokumentumaiért és a 

szakmai kiadásaiért. 

 

 Részt vesz a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában: 

- elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, 

- a munkaidő-beosztást, ellenőrzi végrehajtását és leigazolja a munkaidő nyilvántartást, 

- meghatározza az általánostól eltérő munkarendet,  

- leigazolja az óraadók és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott feladatellátók 

teljesítését,  

- valamint leigazolja a kiküldetéssel kapcsolatos teljesítéseket,  

- elrendeli a helyettesítést, a többletmunkát, és a leigazolásáról gondoskodik. 

 

 Egyéb feladatai: 

- ellenőrzési ütemtervet készít és ellenőrzési feladatokat lát el, 

- felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

- beutalót ad a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

3.4. A tagintézmény működési rendje 

A tagintézmény nyitva tartási rendje:  

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vezetőjének döntése alapján július 1.- augusztus 21. között legfeljebb kéthetes 

egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el. A folyamatos működést a nyári nyitva tartással 

biztosítjuk, a szabadságolási tervet is figyelembe véve. 

A tagintézmény nyitva tartása: 

Hétfő – Csütörtök: 8:00 – 16:00 óráig 

Péntek: 8:00 – 14:00 óráig 

Ügyeleti nyitva tartás (szabadságolások idején): Szerda 9.00 – 12:00 óráig. 

 

A szakmai tevékenység rendje: 

A szakmai tevékenységet a tagintézmény a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet, valamint a 

szakmai protokollokban foglaltak alapján látja el.  
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A pedagógiai munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásba történő részvételének a 

rendje: 

 A pedagógusok szakmai részvételét a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt 

szakmai feladatokban, a tagintézményben az adott pedagógus munkaköri leírása tartalmazza.  

 

A tagintézménybe való belépés és benntartózkodás rendje: 

A tagintézmény igazgatója munkaideje felhasználását és beosztását a számára előírt kötelező 

tanórák és foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni 

(Nkt.69. § (5)). 

Az intézményben kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a szakszolgálati ellátást 

igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik. 

A beutalás módjától függetlenül az intézmény szolgáltatásait az azt igénylők a 

székhelyintézményben és a tagintézményekben a kialakított rend szerint vehetik igénybe 

melyre az intézmény előjegyzési időpontot ad.  

A szakszolgálati intézménybe vizsgálatra, foglalkozásra érkezőket az erre kijelölt alkalmazott 

fogadja. Egyezteti az aktuális napra előjegyzettek nevét, és az érintett munkatársat értesíti a 

kliens megérkezéséről.  

Előjegyzési időpontért intézménybe érkező kliensek az adminisztrációs irodán vagy a 

vizsgálatot végző szakemberrel való közvetlen időpont egyeztetés után kötelesek az 

intézményt elhagyni.  Az intézményben előjegyzési időponttal rendelkező kliensek a 

várakozásra rendszeresített helyiségeket és mellékhelyiséget szabadon használják, azonban 

foglalkoztató helyiségekben egyedül nem tartózkodhatnak.  

 

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket, tanulót 

kísérő szülő, törvényes képviselő, gondviselő személy a vizsgálat vagy foglalkozás 

időtartamára.  

Az intézményt használók a szolgáltatás igényvételét követően kötelesek az intézmény épületét 

elhagyni, erre szükség esetén az intézmény bármely dolgozója köteles felhívni az 

intézményben hosszadalmasan benn tartózkodók figyelmét.   

 

A szakszolgálati intézmény biztonságos működését garantáló szabályok megtartása kötelező 

az intézmény területén tartózkodók számára. 
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3.5. Szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

A tagintézmény, melynek tevékenysége főképp a szülőkre és gyermekekre irányul, feladatait 

szolgáltatási jellegű tevékenységével összhangban látja el, feladatainak megfelelően tart 

kapcsolatot a szülőkkel. 

A kapcsolattartás kapcsolódhat minden szakszolgálati tevékenységhez, lehet tájékozódó 

jellegű, illetve nyomon követő. 

A kapcsolattartás történhet:  

 személyesen, 

 szervezett, csoportos keretek között, 

 telefonon,  

 levél formájában, valamint  

 elektronikus úton. 

 

A szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek, tanuló szüleivel az érintett szakemberek 

tartják a kapcsolatot. Igény esetén a tagintézmény igazgató minden szülőt fogad a 

szakszolgálati feladatellátást érintő ügyben, előre egyeztetett időpontban. 

 

4. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

4.1. Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel és gyámhatósággal való kapcsolat:  

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a tagintézmény működési területén lévő nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

szociális és gyámhatósági intézményekkel. 

 

Formája:  

- közös értekezlet, 

- esetmegbeszélő, 

- személyes és telefonos konzultáció, 

- levél.  

 

4.2. Az 4.1. alá nem tartozó külső kapcsolatok 
 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a következő intézményekkel: 

 megyei, országos, tankerületi szakszolgálatokkal  
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 területen működő nevelési-oktatási intézményekkel 

 egészségügyi intézményekkel és szakdolgozóival 

 aktuális rendszerességgel, a vizsgálati vélemények megküldésével, a kerületi 

önkormányzatok jegyzőivel/járási hivatalokkal  

 közvetett kapcsolatban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oktatási és 

Köznevelési Főosztályának munkatársaival 

 illetékes hatóságokkal 

 a civil szféra képviselőivel 

 Nemzeti Tehetségponttal 

 folyamatosan kapcsolatban van a helyi önkormányzattal 

 szakmai kapcsolatot tart egyetemekkel, főiskolákkal  

 szükség szerint –itt fel nem sorolt –intézményekkel. 

 

5. Belső ellenőrzés rendje 

Az ellenőrzés általános feltételei: 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a tagintézmény igazgató 

felelős.  

Ellenőrzési tervet készít és ezt az éves munkatervben rögzíti.  

Az éves munkatervben rögzített ellenőrzések mellett alkalomszerűen is sor kerülhet 

ellenőrzésre.  

Az ellenőrzés célja, hogy segítse a minél hatékonyabb munkavégzést, kiterjed a szakmai és 

egyéb feladatok ellátásának területeire.  

Segíti a tagintézmény igazgatói intézkedések végrehajtását, hozzájárul a hibák, hiányosságok, 

szabálytalanságok megelőzéséhez és korrigálásához. Támpontot jelent az évenként történő 

minősítésekhez. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanévvégi értékeléskor a tagintézmény igazgató beszámol a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet előtt. Az ellenőrzési tervet és beszámolót a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. 

 

6. Kártérítési kötelezettség 

A tagintézmény területén keletkezett kárért a károkozó tartozik felelősséggel, azt a törvényi 

előírásoknak megfelelően kell megtérítenie. 

A gyermekek által okozott kárról a szülőket tájékoztatni kell.  
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7. Védő-óvó intézkedések 

 

A rendszeres egészségügyi ellátás rendje 

Az intézmény dolgozóinak egészségügyi ellátásáról – jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

üzemorvos gondoskodik. Valamennyi dolgozó köteles évenként üzemorvosi szűrővizsgálaton 

megjelenni és munkára való alkalmassága, egészsége érdekében az üzemorvossal 

együttműködni. 

 

Munkavédelem – tűzvédelem  

Minden tanév megkezdésekor (a tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódva) munka- 

és tűzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó.  

A munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Munkavédelmi és 

a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők: 

A tagintézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a szakszolgálati tevékenységeket 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. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 tagintézmény igazgató, 

 tagintézmény igazgatóhelyettes, 

 vagy a tagintézmény igazgatója által írásban megbízott személy. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 a tagintézmény igazgatóját 

 az tagintézmény fenntartóját 

 tűz esetén a tűzoltóságot 
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 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a mentőket 

 

A tagintézmény igazgatónak 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. 

 

7.1. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

A dolgozók alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint, ha észlelik, hogy a gyermek 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az intézményi munkavédelmi szabályzat, 

valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv intézkedéseit. Tanuló, illetve 

gyermekbalesetnek az számít: a gyermeket/tanulót a szakszolgálati ellátás során a pedagógus 

felügyelete alatt éri baleset. 

A tagintézményben 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 intézkedésre 

jogosult felelős vezetőjének. 

 

7.2. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

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 a tagintézmény minden dolgozójának, és a vizsgálaton részt vevő 

gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 
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A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a 

Munkavédelmi és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

8. Kulcsok használati rendje 

A tagintézmény nyitásához és zárásához tartozó kulcs és a riasztó kód alkalmazása. 

A részletes szabályozást a Kulcskezelési Szabályzat tartalmazza. 

 

9. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága  

A tagintézmény jogszabályban meghatározott nyilvános dokumentumai a dolgozók részére 

bármikor megtekinthetők az igazgatói irodában/ügyviteli irodában. 

A dokumentumok mindazok számára, akik nem állnak jogviszonyban a tagintézménnyel, a 

várószobában kifüggesztett tájékoztató alapján igény szerint szintén megtekinthetők az 

igazgatói irodában/ügyviteli irodában, valamint megtekinthetők a tagintézmény honlapján. 

 



Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

                         1077 Budapest, Izabella u. 12. 

119 

 

8. sz. melléklet 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási, 

Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézménye 

 

TAGINTÉZMÉNY SZERVEZÉSÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYZAT  

1. Általános rendelkezések 

A tagintézmény jogállása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatának 

tagintézményi székhelye.  

2. A tagintézményre vonatkozó adatok 

2.1. Hivatalos megnevezése: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási, 

Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézménye 

2.2. Feladat ellátási helyei: 

  Tagintézményi székhely: 1088 Budapest, Vas u. 8. 

       Tagintézményi telephely: nincs 

 

2.3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

  Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

  Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

  Alapító székhelye: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. 

  Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

  Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

2.4. OM azonosító: 101878 

  

2.5. Pedagógiai szakszolgálat feladatai: 

 Tagintézmény székhely:  

továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 
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2.6. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

 Tagintézmény székhely: 1088 Budapest, Vas u. 8.  

 Helyrajzi száma: 36440 

 Hasznos alapterülete: 1060-ból 187,5nm 

 KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

 Működtető neve Fővárosi Önkormányzat 

 Működtető székhelye 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

 

2.7. A tagintézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata 

Hosszú bélyegző:  

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó 

Tagintézménye 

1088 Budapest, Vas utca 8. 

Telefon: 338-2156, Fax: 317-6073 

web:www.fppti.hu, e-mail: palyamester@fppti.hu 

 

 

 

Körbélyegző:  

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó 

Tagintézménye, 1088 Budapest, Vas u. 8. OM azonosító 101878 

 
 

 

 

 

mailto:palyamester@fppti.hu
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Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 tagintézmény igazgató 

 a tagintézmény igazgatója által kijelölt személy 

A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadmányozásra a tagintézmény 

igazgatója jogosult, távollétében a helyettesítési rend szerint a tagintézmény igazgatója által 

kijelölt személy jogosult.  

A jogkörök elkülönítése, az adminisztráció gördülékenysége érdekében pecsételési rend 

kialakítása szükséges. A tagintézményi pecsételési rend elsősorban az adminisztrációs, 

beosztotti szinten történő működést segíti. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az 

ügyviteli és iratkezelési szabályzat tartalmazza.  

  

2.8. Vállalkozási tevékenység 

 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

 

3. A működés rendje 

 

3.1. A vezetők közötti feladatmegosztás: 

 

Tagintézmény igazgató: 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel: 

- a szakmai munkáért, és a szakmai dokumentumokért, 

- 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. 

 

 Kapcsolatot tart: 

- a főigazgatóval,  

- a székhellyel, 
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- a működtető gazdasági központtal, 

- fenntartóval. 

 

 Nyilvántartást, statisztikát vezet: 

- a rendkívüli eseményekről melyet a főigazgató felé továbbít, 

- nyilvántartást, statisztikát készít a pedagógus és a gyermek/tanuló adataitól, azt 

harmadik személynek a jogszabályokban előírtak szerint adja ki. 

 

 Részt vesz az intézményét érintő gazdasági feladatok kialakításában és a 

végrehajtási munkálataiban: 

- költségvetés előkészítői munkálataiban, 

-  a szakmai létszám kialakításában, 

- részt vesz az intézményi selejtezési, leltározási munkálataiban, 

- felel az intézmény teljes vagyonáért, nyilvántartásáért, szakmai dokumentumaiért és a 

szakmai kiadásaiért. 

 

 Részt vesz a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában: 

- elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, 

- a munkaidő-beosztást, ellenőrzi végrehajtását és leigazolja a munkaidő nyilvántartást, 

- meghatározza az általánostól eltérő munkarendet,  

- leigazolja az óraadók és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott feladatellátók 

teljesítését,  

- valamint leigazolja a kiküldetéssel kapcsolatos teljesítéseket,  

- elrendeli a helyettesítést, a többletmunkát, és a leigazolásáról gondoskodik. 

 

 Egyéb feladatai: 

- ellenőrzési ütemtervet készít és ellenőrzési feladatokat lát el, 

- felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

- beutalót ad a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 
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3.2. A tagintézmény működési rendje 

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

vezetőjének döntése alapján július 1. és augusztus 21. között legfeljebb kéthetes egybefüggő nyári 

zárva tartás rendelhető el. A folyamatos működést a nyári nyitva tartással biztosítjuk, a 

szabadságolási tervet is figyelembe véve. 

 

A tagintézmény nyitva tartása:  

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézettel közös épület H-P: 8.00-18.00-ig tart nyitva.  

Ezen belül a szakszolgálati ügyfélfogadási idő: H:8.00-16.00, K:8.00-17.00, Sz: 8.00-18.00, 

Cs: 8.00-17.00, P:8.00-13.00. 

 

A szakmai tevékenység rendje: 

A szakmai tevékenységet a tagintézmény a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet, valamint a 

szakmai protokollokban foglaltak alapján látja el.  

A pedagógiai munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásba történő részvételének a 

rendje: 

A pedagógusok szakmai részvételét a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt szakmai 

feladatokban, a tagintézményben az adott pedagógus munkaköri leírása tartalmazza.  

A tagintézménybe való belépés és benntartózkodás rendje: 

A tagintézményben kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a szakszolgálati ellátást 

igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik. 

A tagintézmény szolgáltatásait vagy előjegyzéssel (KOMPLEX pszichológiai 

képességvizsgálat), vagy előjegyzés nélkül (Iskolaválasztási tanácsadás) lehet igénybe venni. 

A előjegyzéses vizsgálatra a jelentkezés on-line történik.  

A szakszolgálati intézménybe vizsgálatra, foglalkozásra érkezőket az erre kijelölt alkalmazott 

fogadja.  

 



Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

                         1077 Budapest, Izabella u. 12. 

124 

 

3.3. Szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

A tagintézmény, melynek tevékenysége főképp a tanulókra/diákokra irányul, feladatait 

szolgáltatási jellegű tevékenységével összhangban látja el, feladatainak megfelelően tart 

kapcsolatot a szülőkkel is. 

A kapcsolattartás történhet:  

 személyesen, 

 szervezett, csoportos keretek között, 

 telefonon,  

 levél formájában, valamint  

 elektronikus úton. 

A Szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek, tanuló szüleivel az érintett szakember tartja 

a kapcsolatot. Igény esetén a tagintézmény igazgató minden szülőt fogad bármilyen 

ügyben, előre egyeztetett időpontban. 

 

4. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

4.1. Az érintett nevelési-oktatási, munkaügyi, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel való kapcsolat:  

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a tagintézmény működési területén lévő nevelési-oktatási, szükség esetén gyermekvédelmi, 

szociális, munkaügyi központokkal.  

 

Formája:  

- közös értekezlet, 

- esetmegbeszélő, 

- személyes és telefonos konzultáció, 

- e-mail 

- levél.  
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4.2. Az 4.1. alá nem tartozó külső kapcsolatok 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a következő intézményekkel: 

 megyei, országos, tankerületi szakszolgálatokkal  

 területen működő nevelési-oktatási intézményekkel 

 közvetett kapcsolatban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oktatási és 

Köznevelési Főosztályának munkatársaival 

 illetékes hatóságokkal 

 a civil szféra képviselőivel 

 Nemzeti Tehetségpont 

 folyamatosan kapcsolatban van a helyi önkormányzattal 

 szakmai kapcsolatot tart egyetemekkel, főiskolákkal  

 Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjával 

 szükség szerint – itt fel nem sorolt – intézményekkel. 

 

5. Belső ellenőrzés rendje 

Az ellenőrzés általános feltételei.  

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a tagintézmény igazgató 

felelős.  

Ellenőrzési tervet készít és ezt az éves munkatervben rögzíti.  

A bejelentett ellenőrzések mellett alkalomszerűen is sor kerülhet ellenőrzésre.  

Az ellenőrzés célja, hogy segítse a minél hatékonyabb munkavégzést, kiterjed a szakmai és 

egyéb feladatok ellátásának területeire.  

Segíti a tagintézmény igazgatói intézkedések végrehajtását, hozzájárul a hibák, hiányosságok, 

szabálytalanságok megelőzéséhez és korrigálásához. Támpontot jelent az évenként történő 

minősítésekhez. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanévvégi értékeléskor a tagintézmény igazgató beszámol a 

szakalkalmazotti értekezlet előtt. Az ellenőrzési tervet és beszámolót a szakalkalmazotti 

értekezlet fogadja el. 
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6. Kártérítési kötelezettség 

Az tagintézmény területén keletkezett kárért a károkozó tartozik felelősséggel, azt a törvényi 

előírásoknak megfelelően kell megtérítenie. 

A gyermekek által okozott kárról a szülőket tájékoztatni kell.  

7. Védő-óvó intézkedések 

A rendszeres egészségügyi ellátás rendje 

Az intézmény dolgozóinak egészségügyi ellátásáról – jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

üzemorvos gondoskodik. Valamennyi dolgozó köteles egy éven belül üzemorvosi 

szűrővizsgálaton megjelenni és munkára való alkalmassága, egészsége érdekében az 

üzemorvossal együttműködni. 

Munkavédelem – tűzvédelem  

Minden tanév megkezdésekor (a tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódva) munka- 

és tűzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó.  

A munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Munkavédelmi és 

a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

A tagintézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a szakszolgálati tevékenységeket 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. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 igazgató, 

 igazgató által megbízott személy. 
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A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 az tagintézmény fenntartóját 

 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a mentőket 

A tagintézmény igazgatónak 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. 

 

7.1. Az ügyfelek egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

 

A dolgozók alapvető feladatai közé tartozik, hogy az ügyfelek részére az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint, ha észlelik, hogy az ügyfél 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az intézményi munkavédelmi szabályzat, 

valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv intézkedéseit. 

A tagintézményben az ügyfelet ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén 

haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

 a sérült ügyfelet elsősegélyben kell részesítenie 

 ha szükséges, orvost kell hívnia 

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

 az ügyfelet ért balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell intézkedésre 

jogosult felelős vezetőjének. 
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7.2. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási 

rendje 

 

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 a tagintézmény minden dolgozójának, és a vizsgálaton részt vevő 

gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 

A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a 

Munkavédelmi és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

8. Kulcsok használati rendje 

A tagintézmény nyitásához és zárásához tartozó kulcs és a riasztó kód alkalmazása a Mérei 

Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet hatáskörébe tartozik.  

 

9. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága  

A tagintézmény jogszabályban meghatározott nyilvános dokumentumai a dolgozók részére 

bármikor megtekinthetők az igazgatói irodában/ügyviteli irodában. 

A dokumentumok mindazok számára, akik nem állnak jogviszonyban a tagintézménnyel, a 

várószobában kifüggesztett tájékoztató alapján igény szerint szintén megtekinthetők az 

igazgatói irodában/ügyviteli irodában. 
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9. sz. melléklet  

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédjavító, 

Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és 

Gondozó Tagintézménye 

 

TAGINTÉZMÉNY SZERVEZÉSÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYZAT  

 

1 Általános rendelkezések 

A tagintézmény jogállása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatának 

tagintézményi székhelye  

 

2 A tagintézményre vonatkozó adatok 

2.1 Hivatalos megnevezése: Fővárosi Pedagógia Szakszolgálat Beszédjavító, 

Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye 

 

2.2 Feladat ellátási helyei: 

Tagintézményi székhely: 1077 Budapest, Izabella utca 1. 

 

2.3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

  Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

  Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

  Alapító székhelye: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. 

  Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

  Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

2.4. OM azonosító: 101878 

 

2.5. Pedagógiai szakszolgálat feladatai: 

 Tagintézmény székhely  

logopédiai ellátás 

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 
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2.6. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

Tagintézmény székhely  

Helyrajzi száma: 33773/2   

34/100-ad tulajdoni hányadban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, 

korlátozottan forgalomképes ingatlan közös használata a Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat Beszédvizsgáló Tagintézményével, és a Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat 2. számú Szakértői Bizottsági Tagintézményével. 

Hasznos alapterülete: 3176 nm 

 KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

 Működtető neve: Budapest Főváros Önkormányzata 

 Működtető székhely: Budapest V. Városház út 9-11.   

 

2.7. A tagintézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata 

Hosszú bélyegző: 

Főv. Ped. Szakszolg. Beszédjavító, Gyp. Tanácsadó Korai Fejl. Okt. Gond. 

Tagintézmény 1077 Bp., Izabella u. 1. 

 

 

 

Körbélyegző: 

Főv. Ped. Szakszolg. Beszédjavító, Gyp. Tanácsadó Korai Fejl. Okt. Gond. 

Tagintézmény 1077 Bp., Izabella u. 1. 
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A tag intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 tagintézmény igazgató 

 tagintézmény igazgató által írásban megbízott személy 

A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadományozásra a tagintézmény 

igazgató , távollétében az általa írásban megbízott személy jogosult. 

A jogkörök elkülönítése, az adminisztráció gördülékenysége érdekében pecsételési rend 

kialakítása szükséges. A tagintézményi pecsételési rend elsősorban az adminisztrációs, 

beosztotti szinten történő működést segíti.  

Az erre vonatkozó részletes szabályozást az ügyviteli és iratkezelési szabályzat tartalmazza.  

 

2.8. Vállalkozási tevékenység 

 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

3 A működés rendje 

3.1. Igazgatótanács 

Az Nkt. 69.§ (1) bekezdése a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az 

igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el. 

 

3.2. Tagintézmény-vezetői tanács 

Az intézetben nem működik tagintézmény-vezetői tanács. 

 

3.3. A vezetők közötti feladatmegosztás: 

Tagintézmény igazgató: 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel: 

- a szakmai munkáért, és a szakmai dokumentumokért, 

- 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. 
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 Kapcsolatot tart: 

- a főigazgatóval,  

- a székhellyel, 

- a működtető gazdasági központtal, 

- fenntartóval. 

 

 Nyilvántartást, statisztikát vezet: 

- a rendkívüli eseményekről melyet a főigazgató felé továbbít, 

- nyilvántartást, statisztikát készít a pedagógus és a gyermek/tanuló adataitól, azt 

harmadik személynek a jogszabályokban előírtak szerint adja ki. 

 

 Részt vesz az intézményét érintő gazdasági feladatok kialakításában és a 

végrehajtási munkálataiban: 

- a költségvetés előkészítői munkálataiban, 

- a szakmai létszám kialakításában, 

- részt vesz az intézményi selejtezési, leltározási munkálataiban, 

- felel az intézmény teljes vagyonáért, nyilvántartásáért, szakmai dokumentumaiért és a 

szakmai kiadásaiért. 

 

 Részt vesz a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában: 

- elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, 

- a munkaidő-beosztást, ellenőrzi végrehajtását és leigazolja a munkaidő nyilvántartást, 

- meghatározza az általánostól eltérő munkarendet,  

- leigazolja az óraadók és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott feladatellátók 

teljesítését,  

- valamint leigazolja a kiküldetéssel kapcsolatos teljesítéseket,  

- elrendeli a helyettesítést, a többletmunkát, és a leigazolásáról gondoskodik. 

 

 Egyéb feladatai: 

- ellenőrzési ütemtervet készít és ellenőrzési feladatokat lát el, 

- felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

- beutalót ad a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 
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 Tagintézmény igazgató által írásban megbízott személy 

- általános jelleggel helyettesíti a tagintézmény igazgatót, 

- ellátja a tagintézmény igazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

- /Feladatainak részletezését a munkaköri leírása tartalmazza./ 

 

3.4. A tagintézmény működési rendje 

A tagintézmény nyitva tartási rendje:  

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vezetőjének döntése alapján július 1.- augusztus 21. között legfeljebb kéthetes 

egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el. A folyamatos működést a nyári nyitva tartással 

biztosítjuk, a szabadságolási tervet is figyelembe véve. 

A tagintézmény nyitva tartása: hétköznap 8.00-18.00-ig 

 

A szakmai tevékenység rendje: 

A szakmai tevékenységet a tagintézmény a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet, valamint a 

szakmai protokollokban foglaltak alapján látja el.  

 

A pedagógiai munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásba történő részvételének a 

rendje: 

 A pedagógusok szakmai részvételét a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt 

szakmai feladatokban, a tagintézményben az adott pedagógus munkaköri leírása 

tartalmazza.  

 

A tagintézménybe való belépés és benntartózkodás rendje: 

A tagintézmény igazgatója munkaideje felhasználását és beosztását a számára előírt kötelező 

tanórák és foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni 

(Nkt.69. § (5)). 

Az intézményben kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a szakszolgálati ellátást 

igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik. 

A tagintézményben a kialakított rend szerint vehetik igénybe melyre az intézmény előjegyzési 

időpontot ad.  
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A szakszolgálati intézménybe vizsgálatra, foglalkozásra érkezőket az erre kijelölt alkalmazott 

fogadja, a foglalkozások közti szünetekben a gyermek felügyeletét nem tudja az intézet 

biztosítani, ezt a szülőnek/kísérőnek kell megoldania. 

Az intézményben terápiás időponttal rendelkező kliensek a várakozásra rendszeresített 

helyiségeket és mellékhelyiséget szabadon használják, azonban foglalkoztató helyiségekben 

egyedül nem tartózkodhatnak.  

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket, tanulót 

kísérő szülő, törvényes képviselő, gondviselő személy a vizsgálat vagy foglalkozás 

időtartamára.  

Az intézményt használók a szolgáltatás igényvételét követően kötelesek az intézmény épületét 

elhagyni, erre szükség esetén az intézmény bármely dolgozója köteles felhívni az 

intézményben hosszadalmasan benn tartózkodók figyelmét.   

 

A szakszolgálati intézmény biztonságos működését garantáló szabályok megtartása kötelező 

az intézmény területén tartózkodók számára. 

 

3.5. Szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

A tagintézmény, melynek tevékenysége főképp a szülőkre és gyermekekre irányul, feladatait 

szolgáltatási jellegű tevékenységével összhangban látja el, feladatainak megfelelően tart 

kapcsolatot a szülőkkel. 

A kapcsolattartás kapcsolódhat minden szakszolgálati tevékenységhez, lehet tájékozódó 

jellegű, illetve nyomon követő. 

A kapcsolattartás történhet:  

 személyesen, 

 szervezett, egyéni és csoportos keretek között, 

 telefonon,  

 levél formájában, valamint  

 elektronikus úton. 

A szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek, tanuló szüleivel az érintett szakemberek 

tartják a kapcsolatot. Igény esetén a tagintézmény igazgató minden szülőt fogad a 

szakszolgálati feladatellátást érintő ügyben, előre egyeztetett időpontban. 

A Beszédjavító tagintézmény az intézmény terápiás ellátásában részesülő gyermekek 

szüleivel terápiás együttműködési megállapodást köt. 
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4 Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

 

4.1. Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel és gyámhatósággal való kapcsolat:  

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a tagintézmény működési területén lévő nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

szociális és gyámhatósági intézményekkel. 

 

Formája:  

- közös értekezlet, 

- esetmegbeszélő, 

- személyes és telefonos konzultáció, 

- levél.  

 

4.2.  Az 4.1. alá nem tartozó külső kapcsolatok 

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a következő intézményekkel: 

 megyei, országos, tankerületi szakszolgálatokkal  

 területen működő nevelési-oktatási intézményekkel 

 egészségügyi intézményekkel és szakdolgozóival 

 aktuális rendszerességgel, a vizsgálati vélemények megküldésével, a kerületi 

önkormányzatok jegyzőivel/járási hivatalokkal  

 közvetett kapcsolatban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oktatási és 

Köznevelési Főosztályának munkatársaival 

 illetékes hatóságokkal 

 a civil szféra képviselőivel 

 Nemzeti Tehetségponttal 

 folyamatosan kapcsolatban van a helyi önkormányzattal 

 szakmai kapcsolatot tart egyetemekkel, főiskolákkal  

 a külső feladatellátási helyszínek vezetőivel, kollégáival 

 szükség szerint –itt fel nem sorolt –intézményekkel. 
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5 Belső ellenőrzés rendje 

 

Beszédjavító Tagintézmény vezetésének ellenőrzési feladata és értékelési rendszere sokrétű. 

Magába foglalja az ambuláns ellátás, a külső helyszíneken folyó ellátás ellenőrzését és az 

értékelési rendszerét is. Ide tartozik a terápiás munkával kapcsolatos feladatok elvégzésének 

monitorálása, valamint a környezeti feltételek meglétének ellenőrzése. 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a tagintézmény igazgató 

felelős.  

Ellenőrzési tervet készít és ezt az éves munkatervben rögzíti.  

Az éves munkatervben rögzített ellenőrzések mellett alkalomszerűen is sor kerülhet 

ellenőrzésre.  

Az ellenőrzés célja, hogy segítse a minél hatékonyabb munkavégzést, kiterjed a szakmai és 

egyéb feladatok ellátásának területeire.  

Segíti a tagintézmény igazgatói intézkedések végrehajtását, hozzájárul a hibák, hiányosságok, 

szabálytalanságok megelőzéséhez és korrigálásához. Támpontot jelent az évenként történő 

minősítésekhez. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanévvégi értékeléskor a tagintézmény igazgató beszámol a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet előtt. Az ellenőrzési tervet és beszámolót a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. 

 

6 Kártérítési kötelezettség 

A tagintézmény területén keletkezett kárért a károkozó tartozik felelősséggel, azt a törvényi 

előírásoknak megfelelően kell megtérítenie. 

A gyermekek által okozott kárról a szülőket tájékoztatni kell.  

 

7 Védő-óvó intézkedések 

A rendszeres egészségügyi ellátás rendje 

Az intézmény dolgozóinak egészségügyi ellátásáról – jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

üzemorvos gondoskodik. Valamennyi dolgozó köteles évenként üzemorvosi szűrővizsgálaton 

megjelenni és munkára való alkalmassága, egészsége érdekében az üzemorvossal 

együttműködni. 
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Munkavédelem – tűzvédelem  

Minden tanév megkezdésekor (a tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódva) munka- 

és tűzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó.  

A munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Munkavédelmi és 

a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők: 

A tagintézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a szakszolgálati tevékenységeket szokásos menetét akadályozza, 

illetve a szakvizsgálaton/terápián 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. 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 tagintézmény igazgató, 

 a tagintézmény igazgatója által írásban megbízott személy. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 a tagintézmény igazgatóját 

 az tagintézmény fenntartóját  

 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a mentőket 

 

A tagintézmény igazgatónak 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. 
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7.1. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

A dolgozók alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint, ha észlelik, hogy a gyermek 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az intézményi munkavédelmi szabályzat, 

valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv intézkedéseit. Tanuló, illetve 

gyermekbalesetnek az számít: a gyermeket/tanulót a szakszolgálati ellátás során a pedagógus 

felügyelete alatt éri baleset. 

A tagintézményben 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 intézkedésre 

jogosult felelős vezetőjének. 

 

7.2. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

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 a tagintézmény minden dolgozójának, és a vizsgálaton részt vevő 

gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani. 

A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a 

Munkavédelmi és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

8 Kulcsok használati rendje 

A tagintézmény nyitásához és zárásához tartozó kulcs és a riasztó kód alkalmazása. 

A tagintézmény nyitásához és zárásához tartozó kulcs és a riasztó kód, az igazgatónál, a 

gondnoknál és a portásoknál található. A portás reggel 7-kor nyitja ki az intézetet.  

Zárás a szolgálatban lévő portás, gondnok vagy a vezető feladata. 

A részletes szabályozást a Kulcskezelési Szabályzat tartalmazza. 
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9 Az intézményi dokumentumok nyilvánossága  

A tagintézmény jogszabályban meghatározott nyilvános dokumentumai a dolgozók részére 

bármikor megtekinthetők az igazgatói irodában/ügyviteli irodában. 

A dokumentumok mindazok számára, akik nem állnak jogviszonyban a tagintézménnyel, a 

várószobában kifüggesztett tájékoztató alapján igény szerint szintén megtekinthetők az 

igazgatói irodában/ügyviteli irodában, valamint megtekinthetők a tagintézmény honlapján. 

 

 



Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

                         1077 Budapest, Izabella u. 12. 

140 

 

10. sz. melléklet 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 1. számú Szakértői 

Bizottsági Tagintézménye 

 

TAGINTÉZMÉNY SZERVEZÉSÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYZAT  

1. Általános rendelkezések 

A tagintézmény jogállása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatának 

tagintézményi telephely 

2. A tagintézményre vonatkozó adatok 

2.1. Hivatalos megnevezése: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 1. Számú Szakértői Bizottsági 

Tagintézménye 

2.2. Feladat ellátási helyei: 1116 Budapest, Rátz László u. 73-75. 

  Tagintézményi székhely: 1116 Budapest, Rátz László u. 73-75. 

        

2.3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

  Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

  Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

  Alapító székhelye: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. 

  Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

  Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

2.4. OM azonosító: 101878 

 

2.5. Pedagógiai szakszolgálat feladatai: 

 Tagintézmény székhely:  

szakértői bizottsági tevékenység 
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2.6. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

 Tagintézmény székhely: 1116 Budapest, Rátz L. u. 73-75. 

 Helyrajzi száma: 3170/15 

 Hasznos alapterülete: 179 m 

 KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

 Működtető neve: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

 Működtető székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. 

 

2.7. A tagintézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata 

Hosszú bélyegző: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 1. számú Szakértői Bizottsági 

Tagintézménye 1116 Budapest, Rátz L. u. 73-75.   Tel: 1-208-2295 

 

Körbélyegző: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 1. számú Szakértői Bizottsági 

Tagintézménye 1116 Budapest, Rátz L. u. 73-75.   Tel: 1-208-2295 

 

 

 

A tag intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 tagintézmény igazgató 

 a tagintézmény igazgató által írásban megbízott személy 

A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadományozásra a tagintézmény 

igazgató jogosult, távollétében a helyettesítési rend szerint a tagintézmény igazgató által 

írásban megbízott személy jogosult 

A jogkörök elkülönítése, az adminisztráció gördülékenysége érdekében pecsételési rend 

kialakítása szükséges. A tagintézményi pecsételési rend elsősorban az adminisztrációs, 
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beosztotti szinten történő működést segíti. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az 

ügyviteli és iratkezelési szabályzat tartalmazza.  

2.8. Vállalkozási tevékenység 

 Az intézmény, vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

 

3. A működés rendje 

3.1.   Igazgatótanács 

 Az Nkt. 69.§ (1) bekezdése a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató 

az igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el. 

3.2. Tagintézmény-vezetői tanács 

A tagintézmény igazgató a tagintézmény vezetésével összefüggő feladatait - a 

tagintézmény egyes tagjainak választott képviselőiből álló (az írásban helyettesítéssel 

megbízott személy, választott képviselő) - a tagintézmény-vezetői tanács 

közreműködésével látja el. 

A tagintézmény- vezetői tanács tagjai 

 Folyamatosan figyelemmel kísérik a tagintézményben folyó szakszolgálati 

munka helyzetét. 

 Különös figyelmet fordítanak az intézményi munkatervben foglaltak 

végrehajtására. 

 Javaslatot tesznek az tagintézmény igazgatónak a tagintézmény személyi és 

tárgyi feltételeinek javítására vonatkozóan. 

3.3. A vezetők közötti feladatmegosztás: 

A tagintézmény igazgató feladatkörébe tartozik 

 Munkáját a tagintézmény-vezetői tanács bevonásával végzi. 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel:  

- a szakmai munkáért,  

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

végrehajtásának szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, 

- a szakszerű és törvényes működésért az intézményi szabályzatok betartásáért, 

és a tagintézményre vonatkozó szabályzatok elkészítéséért,  

- elkészíti a tagintézmény éves munkatervét, 

- képviseli a tagintézményt,  

- a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

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

valamint gyámhatósággal, szülőkkel való együttműködésért, 

- a tanuló – és gyermekbaleset megelőzéséért, 

 Kapcsolatot tart: 

-  főigazgatóval 

-  a székhelyintézménnyel 

- a működtető gazdasági központtal 

- fenntartóval 

 Nyilvántartást, statisztikát vezet: 

- a rendkívüli eseményekről, melyet a főigazgató felé továbbít 

- nyilvántartást, statisztikát készít a pedagógus és a gyermek/tanuló adatairól, 

azt harmadik személynek a jogszabályokban előírtak szerint adja ki 

 Részt vesz az intézményét érintő gazdasági feladatok kialakításában és a 

végrehajtás munkálataiban: 

- költségvetés előkészítő munkálataiban 

- a szakmai létszám kialakításában 

- részt vesz az intézményi selejtezési, leltározási munkálataiban 

- felel az intézmény teljes vagyonáért, nyilvántartásáért, szakmai 

dokumentumaiért és a szakmai kiadásaiért 
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 Részt vesz a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában 

- elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, 

- a munkaidő-beosztást, ellenőrzi végrehajtását és leigazolja a munkaidő 

nyilvántartást 

- meghatározza az általánostól eltérő munkarendet 

- leigazolja az óraadók és megbízási szerződéssel foglalkoztatott 

feladatellátók teljesítését 

- valamint leigazolja a kiküldetéssel kapcsolatos teljesítéseket 

- elrendeli a helyettesítést, a többletmunkát és a leigazolásáról gondoskodik 

- A tagintézmény igazgató felelős az ingatlanok célszerű használatáért, az 

intézményben elhelyezett ingóságok, berendezések, felszerelések 

megőrzéséért, azok rendeltetésszerű használatának biztosításáért. 

 Egyéb feladatai 

- ellenőrzési ütemtervet készít és ellenőrzési feladatokat lát el 

- felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért 

- beutalót ad a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra 

- ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat 

 

 A tagintézményi igazgató helyettesítése (az írásban megbízott személy, az ő 

akadályoztatása esetén a munkában tartózkodó rangidős szakalkalmazott) 

- általános jelleggel helyettesíti a tagintézményi igazgatót 

- ellátja a tagintézményi igazgató által ráruházott egyéb feladatokat 

(feladatainak részletezését írásbeli megbízása tartalmazza) 
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3.4. A tagintézmény működési rendje 

  A tagintézmény nyitva tartási rendje:  

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vezetőjének döntése alapján július 1.- augusztus 21. között legfeljebb kéthetes 

egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el. A folyamatos működést a nyári nyitva tartással 

biztosítjuk, a szabadságolási tervet is figyelembe véve. 

A tagintézmény nyitva tartása: Hétfő. 8.00 – 16.00 

                                                   Kedd: 8.00 – 16.00 

                                                   Szerda: 8.00 – 19.00 

                                                   Csütörtök: 8.00 – 16.00 

                                                   Péntek: 8.00 – 16.00 

A szakmai tevékenység rendje: 

A szakmai tevékenységet a tagintézmény a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet, valamint a 

szakmai protokollokban foglaltak alapján látja el.  

A pedagógiai munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásba történő részvételének a 

rendje: 

A pedagógusok szakmai részvételét a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt szakmai 

feladatokban, a tagintézményben az adott pedagógus munkaköri leírása tartalmazza.  

A tagintézménybe való belépés és benntartózkodás rendje: 

A tagintézmény igazgatója munkaideje felhasználását és beosztását a számára előírt kötelező 

tanórák és foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni. 

(Nkt. 69.§ (5)). 

A intézményben kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a szakszolgálati ellátást 

igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik. 
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A beutalás módjától függetlenül az intézmény szolgáltatásait az azt igénylők a 

székhelyintézményben és a tagintézményekben a kialakított rend szerint vehetik igénybe, 

melyre az intézményben előjegyzési időpontot adnak.  

A szakszolgálati intézménybe vizsgálatra, foglalkozásra érkezőket az erre kijelölt alkalmazott 

fogadja. Egyezteti az aktuális napra előjegyzettek nevét, és az érintett munkatársat értesíti a 

kliens érkezéséről. 

Előjegyzési időpont adásáról a szülő értesítése postai úton történik. Amennyiben esetlegesen 

előjegyzési időpontért a szülő személyesen fárad be az intézménybe, az adminisztrációs 

irodán vagy a vizsgálatot végző szakemberrel való közvetlen időpont egyeztetés után 

kötelesek az intézményt elhagyni.  Az intézményben előjegyzési időponttal rendelkező 

kliensek a várakozásra rendszeresített helyiségeket és mellékhelyiséget szabadon használják, 

azonban foglalkoztató helyiségekben egyedül nem tartózkodhatnak.  

 

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket, tanulót 

kísérő szülő, törvényes képviselő, gondviselő személy a vizsgálat vagy foglalkozás 

időtartamára.  

Az intézményt használók a szolgáltatás igényvételét követően kötelesek az intézmény épületét 

elhagyni, erre szükség esetén az intézmény bármely dolgozója köteles felhívni az 

intézményben hosszadalmasan benn tartózkodók figyelmét.   

 

A szakszolgálati intézmény biztonságos működését garantáló szabályok megtartása kötelező 

az intézmény területén tartózkodók számára. 

 

3.5. Szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

A tagintézmény, melynek tevékenysége főképp a szülőkre és gyermekekre irányul, feladatait 

szolgáltatási jellegű tevékenységével összhangban látja el, feladatainak megfelelően tart 

kapcsolatot a szülőkkel. 

A kapcsolattartás kapcsolódhat minden szakszolgálati tevékenységhez, lehet tájékozódó 

jellegű, illetve nyomon követő. 
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A kapcsolattartás történhet:  

 személyesen, 

 szervezett, csoportos keretek között, 

 telefonon,  

 levél formájában, valamint  

 elektronikus úton. 

A szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek, tanuló szüleivel az érintett szakember tartják a 

kapcsolatot. Igény esetén a tagintézmény igazgató minden szülőt fogad bármilyen ügyben, 

előre egyeztetett időpontban. 

 

4. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

4.1.  Az érintett nevelési-oktatási gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel és gyámhatósággal való kapcsolat:  

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a tagintézmény működési területén lévő nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

szociális és gyámhatósági intézményekkel. 

 

Formája:  

- közös értekezlet, 

- esetmegbeszélő, 

- személyes és telefonos konzultáció, 

- levél.  

 

4.2. Az 4.1. alá nem tartozó külső kapcsolatok 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a következő intézményekkel: 

 megyei, országos, tankerületi szakszolgálatokkal  

 területen működő nevelési-oktatási intézményekkel 

 egészségügyi intézményekkel és szakdolgozóival 
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 aktuális rendszerességgel, a vizsgálati vélemények megküldésével, a kerületi 

önkormányzatok jegyzőivel/járási hivatalokkal  

 közvetett kapcsolatban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oktatási és 

Köznevelési Főosztályának munkatársaival 

 illetékes hatóságokkal 

 a civil szféra képviselőivel 

 Nemzeti Tehetségponttal 

 folyamatosan kapcsolatban van a helyi önkormányzattal 

 szakmai kapcsolatot tart egyetemekkel, főiskolákkal  

 szükség szerint –itt fel nem sorolt –intézményekkel. 

 

5. Belső ellenőrzés rendje 

Az ellenőrzés általános feltételei.  

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a tagintézmény igazgató 

felelős.  

Ellenőrzési tervet készít és ezt az éves munkatervben rögzíti.  

Az éves munkatervben rögzített ellenőrzések mellett alkalomszerűen is sor kerülhet 

ellenőrzésre.  

Az ellenőrzés célja, hogy segítse a minél hatékonyabb munkavégzést, kiterjed a szakmai és 

egyéb feladatok ellátásának területeire.  

Segíti a tagintézmény igazgatói intézkedések végrehajtását, hozzájárul a hibák, hiányosságok, 

szabálytalanságok megelőzéséhez és korrigálásához. Támpontot jelent az évenként történő 

minősítésekhez. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanévvégi értékeléskor a tagintézmény igazgató beszámol a 

szakalkalmazotti értekezlet előtt. Az ellenőrzési tervet és beszámolót a szakalkalmazotti 

értekezlet fogadja el. 
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6. Kártérítési kötelezettség 

 

A tagintézmény területén keletkezett kárért a károkozó tartozik felelősséggel, azt a törvényi 

előírásoknak megfelelően kell megtérítenie. 

A gyermekek által okozott kárról a szülőket tájékoztatni kell.  

 

7. Védő-óvó intézkedések 

 

A rendszeres egészségügyi ellátás rendje 

Az intézmény dolgozóinak egészségügyi ellátásáról – jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

üzemorvos gondoskodik. Valamennyi dolgozó köteles egy éven belül üzemorvosi 

szűrővizsgálaton megjelenni és munkára való alkalmassága, egészsége érdekében az 

üzemorvossal együttműködni. 

 

Munkavédelem – tűzvédelem  

Minden tanév megkezdésekor (a tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódva) munka- 

és tűzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó.  

A munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Munkavédelmi és 

a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

A tagintézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a szakszolgálati tevékenységeket 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. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 igazgató, 

 az igazgató által írásban megbízott személy 
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A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 a tagintézmény igazgatóját 

 az tagintézmény fenntartóját 

 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a mentőket 

A tagintézmény igazgatónak 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. 

 

 7.1. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

A dolgozók alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint, ha észlelik, hogy a gyermek 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az intézményi munkavédelmi szabályzat, 

valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv intézkedéseit. 

A tagintézményben 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 

intézkedésre jogosult felelős vezetőjének. 
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 7.2. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

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 a tagintézmény minden dolgozójának, és a vizsgálaton részt vevő 

gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 

A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a 

Munkavédelmi és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

8. Kulcsok használati rendje 

A tagintézmény nyitásához és zárásához tartozó kulcs és a riasztó kód alkalmazása. 

A részletes szabályozást a Kulcskezelési Szabályzat tartalmazza. 

 

9. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága  

A tagintézmény jogszabályban meghatározott nyilvános dokumentumai a dolgozók részére 

bármikor megtekinthetők az igazgatói irodában/ügyviteli irodában. 

A dokumentumok mindazok számára, akik nem állnak jogviszonyban a tagintézménnyel, a 

várószobában kifüggesztett tájékoztató alapján igény szerint szintén megtekinthetők az 

igazgatói irodában/ügyviteli irodában és a tagintézmény honlapján. 
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11. sz. melléklet 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 2. számú Szakértői 

Bizottsági Tagintézménye 

 

TAGINTÉZMÉNY SZERVEZÉSÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYZAT  

1. Általános rendelkezések 

A tagintézmény jogállása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatának 

tagintézményi székhely  

 

2. A tagintézményre vonatkozó adatok 

2.1 Hivatalos megnevezése: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 2.sz. Szakértői Bizottsági Tagintézménye 

 

2.2 Feladat ellátási helyei: 

 Tagintézményi székhely: 1077 Budapest, Izabella utca 1. 

        Tagintézményi telephely: - 

2.3 Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

  Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

  Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

  Alapító székhelye: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. 

  Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

  Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

2.4 OM azonosító: 101878 

  

2.5 Pedagógiai szakszolgálat feladatai: 

 Tagintézmény székhely:  

szakértői bizottsági tevékenység 

2.6 A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

  Tagintézmény székhely: 

 Helyrajzi száma: 33773/2 
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 Hasznos alapterülete: 3176m2 

 KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

 Működtető neve:  Fővárosi Önkormányzat Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági 

Szervezete  

 Működtető székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51. 

 

2.7 A tagintézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata 

Hosszú bélyegző: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 2.sz. Szakértői Bizottsági Tagintézménye - 

1077 Budapest, Izabella utca 1.; Tel./fax: 489-09-05 

 

Körbélyegző: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 2.sz. Szakértői 

Bizottsági Tagintézménye - 1077 Budapest, 

Izabella utca 1.; Tel./fax: 489-09-05 

 

A tag intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 tagintézmény igazgató 

 a tagintézmény igazgató által írásban megbízott 

személy 

A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadományozásra a tagintézmény 

igazgató jogosult, távollétében a helyettesítési rend szerint a tagintézmény igazgató által 

írásban megbízott személy jogosult 

A jogkörök elkülönítése, az adminisztráció gördülékenysége érdekében pecsételési rend 

kialakítása szükséges. A tagintézményi pecsételési rend elsősorban az adminisztrációs, 

beosztotti szinten történő működést segíti. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az 

ügyviteli és iratkezelési szabályzat tartalmazza.  

 

2.8  Vállalkozási tevékenység 

 Az intézményvállalkozási tevékenységet nem folytat. 
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3. A működés rendje 

3.1.Igazgatótanács 

Az Nkt. 69.§ (1) bekezdése a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az 

igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el. 

 

3.2.Tagintézmény-vezetői tanács 

Intézményünkben nem működik tagintézmény-vezetői tanács. 

 

3.3.A vezetők közötti feladatmegosztás: 

Tagintézmény igazgató: 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel: 

- a szakmai munkáért, és a szakmai dokumentumokért, 

- 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. 

 

 Kapcsolatot tart: 

- a főigazgatóval,  

- a székhellyel, 

- a működtető gazdasági központtal, 

- fenntartóval. 

 

 Nyilvántartást, statisztikát vezet: 

- a rendkívüli eseményekről melyet a főigazgató felé továbbít, 

- nyilvántartást, statisztikát készít a pedagógus és a gyermek/tanuló adataitól, azt 

harmadik személynek a jogszabályokban előírtak szerint adja ki. 
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 Részt vesz az intézményét érintő gazdasági feladatok kialakításában és a 

végrehajtási munkálataiban: 

- költségvetés előkészítői munkálataiban, 

-  a szakmai létszám kialakításában, 

- részt vesz az intézményi selejtezési, leltározási munkálataiban, 

- felel az intézmény teljes vagyonáért, nyilvántartásáért, szakmai dokumentumaiért és a 

szakmai kiadásaiért. 

 

 Részt vesz a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában: 

- elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, 

- a munkaidő-beosztást, ellenőrzi végrehajtását és leigazolja a munkaidő nyilvántartást, 

- meghatározza az általánostól eltérő munkarendet,  

- leigazolja az óraadók és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott feladatellátók 

teljesítését,  

- valamint leigazolja a kiküldetéssel kapcsolatos teljesítéseket,  

- elrendeli a helyettesítést, a többletmunkát, és a leigazolásáról gondoskodik. 

 

 Egyéb feladatai: 

- ellenőrzési ütemtervet készít és ellenőrzési feladatokat lát el, 

- felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

- beutalót ad a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

Tagintézmény igazgató által írásban megbízott személy: 

 általános jelleggel helyettesíti a tagintézmény igazgatót, 

 ellátja a tagintézmény igazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

3.4. A tagintézmény működési rendje 

A tagintézmény nyitva tartási rendje:  

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vezetőjének döntése alapján július 1.- augusztus 21. között legfeljebb kéthetes 

egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el. A folyamatos működést a nyári nyitva tartással 

biztosítjuk, a szabadságolási tervet is figyelembe véve. 
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A tagintézmény nyitvatartása: H-Cs: 8-16 

         P: 8-14 

A szakmai tevékenység rendje: 

A szakmai tevékenységet a tagintézmény a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet, valamint a 

szakmai protokollokban foglaltak alapján látja el.  

 

A pedagógiai munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásba történő részvételének a 

rendje: 

 A pedagógusok szakmai részvételét a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt 

szakmai feladatokban, a tagintézményben az adott pedagógus munkaköri leírása tartalmazza.  

 

A tagintézménybe való belépés és benntartózkodás rendje: 

A tagintézmény igazgatója munkaideje felhasználását és beosztását a számára előírt kötelező 

tanórák és foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni 

(Nkt.69. § (5)). 

Az intézményben kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a szakszolgálati ellátást 

igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik. 

A beutalás módjától függetlenül az intézmény szolgáltatásait az azt igénylők a 

székhelyintézményben és a tagintézményekben a kialakított rend szerint vehetik igénybe, 

melyre az intézmény előjegyzési időpontot ad.  

A szakszolgálati intézménybe vizsgálatra, foglalkozásra érkezőket az erre kijelölt alkalmazott 

fogadja. Egyezteti az aktuális napra előjegyzettek nevét, és az érintett munkatársat értesíti a 

kliens megérkezéséről.  

Előjegyzési időpontért intézménybe érkező kliensek az adminisztrációs irodán vagy a 

vizsgálatot végző szakemberrel való közvetlen időpont egyeztetés után kötelesek az 

intézményt elhagyni.  Az intézményben előjegyzési időponttal rendelkező kliensek a 

várakozásra rendszeresített helyiségeket és mellékhelyiséget szabadon használják, azonban 

foglalkoztató helyiségekben egyedül nem tartózkodhatnak.  

 

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket, tanulót 

kísérő szülő, törvényes képviselő, gondviselő személy a vizsgálat vagy foglalkozás 

időtartamára.  
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Az intézményt használók a szolgáltatás igényvételét követően kötelesek az intézmény épületét 

elhagyni, erre szükség esetén az intézmény bármely dolgozója köteles felhívni az 

intézményben hosszadalmasan benn tartózkodók figyelmét.   

 

A szakszolgálati intézmény biztonságos működését garantáló szabályok megtartása kötelező 

az intézmény területén tartózkodók számára. 

 

3.5.Szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

A tagintézmény, melynek tevékenysége főképp a szülőkre és gyermekekre irányul, feladatait 

szolgáltatási jellegű tevékenységével összhangban látja el, feladatainak megfelelően tart 

kapcsolatot a szülőkkel. 

A kapcsolattartás kapcsolódhat minden szakszolgálati tevékenységhez, lehet tájékozódó 

jellegű, illetve nyomonkövető. 

A kapcsolattartás történhet:  

 személyesen, 

 szervezett, csoportos keretek között, 

 telefonon,  

 levél formájában, valamint  

 elektronikus úton. 

A szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek, tanuló szüleivel az érintett szakemberek 

tartják a kapcsolatot. Igény esetén a tagintézmény igazgató minden szülőt fogad a 

szakszolgálati feladatellátást érintő ügyben, előre egyeztetett időpontban. 

 

4. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

 

4.1. Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel és gyámhatósággal való kapcsolat:  

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a tagintézmény működési területén lévő nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

szociális és gyámhatósági intézményekkel. 
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Formája:  

- közös értekezlet, 

- esetmegbeszélő, 

- személyes és telefonos konzultáció, 

- levél.  

 

4.2.  Az 4.1. alá nem tartozó külső kapcsolatok 

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a következő intézményekkel: 

 megyei, országos, tankerületi szakszolgálatokkal  

 területen működő nevelési-oktatási intézményekkel 

 egészségügyi intézményekkel és szakdolgozóival 

 aktuális rendszerességgel, a vizsgálati vélemények megküldésével, a kerületi 

önkormányzatok jegyzőivel/járási hivatalokkal  

 közvetett kapcsolatban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oktatási és 

Köznevelési Főosztályának munkatársaival 

 illetékes hatóságokkal 

 a civil szféra képviselőivel 

 Nemzeti Tehetségponttal 

 folyamatosan kapcsolatban van a helyi önkormányzattal 

 szakmai kapcsolatot tart egyetemekkel, főiskolákkal  

 szükség szerint –itt fel nem sorolt –intézményekkel. 

 

5. Belső ellenőrzés rendje 

 

Az ellenőrzés általános feltételei: 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a tagintézmény igazgató 

felelős.  

Ellenőrzési tervet készít és ezt az éves munkatervben rögzíti.  

Az éves munkatervben rögzített ellenőrzések mellett alkalomszerűen is sor kerülhet 

ellenőrzésre.  
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Az ellenőrzés célja, hogy segítse a minél hatékonyabb munkavégzést, kiterjed a szakmai és 

egyéb feladatok ellátásának területeire.  

Segíti a tagintézmény igazgatói intézkedések végrehajtását, hozzájárul a hibák, hiányosságok, 

szabálytalanságok megelőzéséhez és korrigálásához. Támpontot jelent az évenként történő 

minősítésekhez. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanévvégi értékeléskor a tagintézmény igazgató beszámol a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet előtt. Az ellenőrzési tervet és beszámolót a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. 

 

6. Kártérítési kötelezettség 

 

A tagintézmény területén keletkezett kárért a károkozó tartozik felelősséggel, azt a törvényi 

előírásoknak megfelelően kell megtérítenie. 

A gyermekek által okozott kárról a szülőket tájékoztatni kell.  

 

7. Védő-óvó intézkedések 

 

A rendszeres egészségügyi ellátás rendje 

Az intézmény dolgozóinak egészségügyi ellátásáról – jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

üzemorvos gondoskodik. Valamennyi dolgozó köteles évenként üzemorvosi szűrővizsgálaton 

megjelenni és munkára való alkalmassága, egészsége érdekében az üzemorvossal 

együttműködni. 

 

Munkavédelem – tűzvédelem  

Minden tanév megkezdésekor (a tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódva) munka- 

és tűzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó.  

A munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Munkavédelmi és 

a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők: 

A tagintézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a szakszolgálati tevékenységek szokásos menetét akadályozza, 
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illetve a szakvizsgálaton résztvevő 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. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 tagintézmény igazgató, 

 vagy a tagintézmény igazgatója által írásban megbízott személy. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 a tagintézmény igazgatóját 

 az tagintézmény fenntartóját 

 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a mentőket 

 

A tagintézmény igazgatónak 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. 

 

7.1. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

A dolgozók alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint, ha észlelik, hogy a gyermek 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az intézményi munkavédelmi szabályzat, 

valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv intézkedéseit. Tanuló, illetve 
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gyermekbalesetnek az számít, ha a gyermeket/tanulót a szakszolgálati ellátás során a 

pedagógus felügyelete alatt éri baleset. 

A tagintézményben 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 intézkedésre 

jogosult felelős vezetőjének. 

 

7.2. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

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 a tagintézmény minden dolgozójának, és a vizsgálaton részt vevő 

gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 

A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a 

Munkavédelmi és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

8. Kulcsok használati rendje 

 

A tagintézmény nyitásához és zárásához tartozó kulcs és a riasztó kód alkalmazása. 

A részletes szabályozást a Kulcskezelési Szabályzat tartalmazza. 

 

9. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága  

 

A tagintézmény jogszabályban meghatározott nyilvános dokumentumai a dolgozók részére 

bármikor megtekinthetők az igazgatói irodában/ügyviteli irodában. 

A dokumentumok mindazok számára, akik nem állnak jogviszonyban a tagintézménnyel, a 

várószobában kifüggesztett tájékoztató alapján igény szerint szintén megtekinthetők az 

igazgatói irodában/ügyviteli irodában, valamint megtekinthetők a tagintézmény honlapján. 
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12. sz. melléklet 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 3. számú Szakértői 

Bizottsági Tagintézménye 

 

TAGINTÉZMÉNY SZERVEZÉSÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYZAT  

 

1. Általános rendelkezések 

A tagintézmény jogállása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatának 

tagintézményi székhely (tagintézményi telephely) 

 

2. A tagintézményre vonatkozó adatok 

2.1 Hivatalos megnevezése: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 3. számú Szakértői 

Bizottsági Tagintézménye 

2.2 Feladat ellátási helyei: 

  Tagintézményi székhely: 1149 Budapest, Fráter György utca 15-17. 

       Tagintézményi telephely: nincs 

 

2.3 Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

  Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

  Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

  Alapító székhelye: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. 

  Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

  Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

 

2.4 OM azonosító: 101878 

  

2.5 Pedagógiai szakszolgálat feladatai: 

Tagintézmény székhely: szakértői bizottsági tevékenység 
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2.6 A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat 

joga 

 Tagintézmény székhely: 1149 Budapest, Fráter György utca 15-17.  

 Helyrajzi száma: 31905/13 

 Hasznos alapterülete: 351 m2 

 KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

 Működtető neve: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat 

 Működtető székhelye: 1142 Budapest, Pétervárad utca 2. 

 

2.7 A tagintézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata 

Hosszú bélyegző:                             Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat  

    3. számú Szakértői Bizottsági Tagintézménye 

          1149 Budapest, Fráter György u. 15-17. 

          T: 220-4842   F: 468-3661 

 

 

Körbélyegző:                                 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat  

       3. számú Szakértői Bizottsági Tagintézménye 

          1149 Budapest, Fráter György u. 15-17. 
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Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 tagintézmény igazgató 

 tagintézmény igazgatója által írásban megbízott intézményi dolgozó 

A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadományozásra az tagintézmény 

igazgató jogosult, távollétében a helyettesítési rend szerint a tagintézmény igazgatója által 

írásban megbízott intézményi dolgozó jogosult. 

A jogkörök elkülönítése, az adminisztráció gördülékenysége érdekében pecsételési 

rend kialakítása szükséges. A tagintézményi pecsételési rend elsősorban az adminisztrációs, 

beosztotti szinten történő működést segíti. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az 

ügyviteli és iratkezelési szabályzat tartalmazza.  

  

2.8  Vállalkozási tevékenység 

 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

3. A működés rendje 

3.1.   Igazgatótanács 

 Az Nkt. 69.§ (1) bekezdése a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató 

az igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el. 

 

3.2. Tagintézmény-vezetői tanács 

Tagintézményünkben nincs tagintézmény vezetői tanács. Tagintézmény igazgatót 

távollétében írásban megbízott személy helyettesíti. A tagintézmény igazgató a tagintézmény 

vezetésével összefüggő feladatait - a tagintézmény igazgatója által megbízott intézményi 

dolgozó - közreműködésével látja el. 

 

 3.3. A vezetők közötti feladatmegosztás: 

Tagintézmény igazgató: 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel: 

- a szakmai munkáért, és a szakmai dokumentumokért, 

- a szakalkalmazotti testület vezetéséért, 

- a szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért,  
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- a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

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

valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért. 

 

 Kapcsolatot tart: 

- a főigazgatóval,  

- a székhellyel, 

- a működtető gazdasági központtal, 

- fenntartóval. 

 

 Nyilvántartást, statisztikát vezet: 

- a rendkívüli eseményekről melyet a főigazgató felé továbbít, 

- nyilvántartást, statisztikát készít a pedagógus és a gyermek/tanuló adataitól, azt 

harmadik személynek a jogszabályokban előírtak szerint adja ki. 

 

 Részt vesz az intézményét érintő gazdasági feladatok kialakításában és a 

végrehajtási munkálataiban: 

- költségvetés előkészítői munkálataiban, 

- a szakmai létszám kialakításában, 

- részt vesz az intézményi selejtezési, leltározási munkálataiban, 

- felel az intézmény teljes vagyonáért, nyilvántartásáért, szakmai dokumentumaiért és a 

szakmai kiadásaiért. 

 

 Részt vesz a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában: 

- elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, 

- a munkaidő-beosztást, ellenőrzi végrehajtását és leigazolja a munkaidő nyilvántartást, 

- meghatározza az általánostól eltérő munkarendet,  

- leigazolja az óraadók és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott feladatellátók 

teljesítését,  

- valamint leigazolja a kiküldetéssel kapcsolatos teljesítéseket,  

- elrendeli a helyettesítést, a többletmunkát, és a leigazolásáról gondoskodik. 
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 Egyéb feladatai: 

- ellenőrzési ütemtervet készít és ellenőrzési feladatokat lát el, 

- felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

- beutalót ad a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

Tagintézmény igazgató helyettesítésére írásban megbízott személy 

A tagintézmény igazgatót távollétében teljes jogkörrel és felelősséggel, helyettesíti. 

Ellenőrzi a tagintézmény igazgató utasításainak végrehajtását és a tagintézmény igazgató 

útmutatásai szerint, intézkedik a tagintézmény mindennapi életében előforduló ügyekben.  

Ellátja a tagintézmény igazgató által ráruházott egyéb feladatokat. /Feladatainak részletezését 

a munkaköri leírása tartalmazza. / 

 

3.4. A tagintézmény működési rendje 

  A tagintézmény nyitvatartási rendje:  

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vezetőjének döntése alapján július 1- augusztus 21. között legfeljebb kéthetes 

egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el. A folyamatos működést a nyári nyitva tartással 

biztosítjuk, a szabadságolási tervet is figyelembe véve. 

A tagintézmény nyitva tartása: 

Szolgalmi időszakban: Hétfő 8.00 – 16.00 

    Kedd           8.00 – 16.00 

   Szerda 8.00 – 16.00 

   Csütörtök 8.00 – 16.00 

   Péntek 8.00 – 14.00 

A szakmai tevékenység rendje: 

A szakmai tevékenységet a tagintézmény a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet, valamint a 

szakmai protokollokban foglaltak alapján látja el.  
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A pedagógiai munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásba történő részvételének a 

rendje: 

 A pedagógusok szakmai részvételét a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt 

szakmai feladatokban, a tagintézményben az adott pedagógus munkaköri leírása 

tartalmazza.  

A tagintézménybe való belépés és benntartózkodás rendje: 

A tagintézmény igazgatója munkaideje felhasználását és beosztását a számára előírt kötelező 

tanórák és foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni 

(Nkt.69. § (5)). 

Az intézményben kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a szakszolgálati ellátást 

igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik A szakszolgálati intézménybe vizsgálatra, 

foglalkozásra érkezőket az erre kijelölt alkalmazott fogadja.  

A beutalás módjától függetlenül az intézmény szolgáltatásait az azt igénylők a 

székhelyintézményben és a tagintézményekben a kialakított rend szerint vehetik igénybe 

melyre az intézmény előjegyzési időpontot ad.  

A szakszolgálati intézménybe vizsgálatra, foglalkozásra érkezőket az erre kijelölt alkalmazott 

fogadja. Egyezteti az aktuális napra előjegyzettek nevét, és az érintett munkatársat értesíti a 

kliens megérkezéséről.  

Előjegyzési időpontért intézménybe érkező kliensek az adminisztrációs irodán vagy a 

vizsgálatot végző szakemberrel való közvetlen időpont egyeztetés után kötelesek az 

intézményt elhagyni.  Az intézményben előjegyzési időponttal rendelkező kliensek a 

várakozásra rendszeresített helyiségeket és mellékhelyiséget szabadon használják, azonban 

foglalkoztató helyiségekben egyedül nem tartózkodhatnak.  

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket, tanulót 

kísérő szülő, törvényes képviselő, gondviselő személy a vizsgálat vagy foglalkozás 

időtartamára.  

Az intézményt használók a szolgáltatás igényvételét követően kötelesek az intézmény épületét 

elhagyni, erre szükség esetén az intézmény bármely dolgozója köteles felhívni az 

intézményben hosszadalmasan benn tartózkodók figyelmét.   

 

A szakszolgálati intézmény biztonságos működését garantáló szabályok megtartása kötelező 

az intézmény területén tartózkodók számára. 
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3.5. Szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

A tagintézmény, melynek tevékenysége főképp a szülőkre és gyermekekre irányul, feladatait 

szolgáltatási jellegű tevékenységével összhangban látja el, feladatainak megfelelően tart 

kapcsolatot a szülőkkel. 

A kapcsolattartás kapcsolódhat minden szakszolgálati tevékenységhez, lehet tájékozódó 

jellegű, illetve nyomon követő. 

A kapcsolattartás történhet:  

 személyesen, 

 szervezett, csoportos keretek között, 

 telefonon,  

 levél formájában, valamint  

 elektronikus úton. 

 

A szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek, tanuló szüleivel az érintett szakember tartja a 

kapcsolatot. Igény esetén a tagintézmény igazgató minden szülőt fogad bármilyen ügyben, 

előre egyeztetett időpontban. 

 

4. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

4.1. Az érintett nevelési-oktatási gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel és gyámhatósággal való kapcsolat:  

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a tagintézmény működési területén lévő nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

szociális és gyámhatósági intézményekkel. 

Formája:  

- közös értekezlet, 

- esetmegbeszélő, 

- személyes és telefonos konzultáció, 

- levél.  

 

4.2. Az 4.1. alá nem tartozó külső kapcsolatok 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a következő intézményekkel: 

 megyei, országos, tankerületi szakszolgálatokkal  
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 területen működő nevelési-oktatási intézményekkel 

 egészségügyi intézményekkel és szakdolgozóival 

 aktuális rendszerességgel, a vizsgálati vélemények megküldésével, a kerületi 

önkormányzatok jegyzőivel/járási hivatalokkal  

 közvetett kapcsolatban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oktatási és 

Köznevelési Főosztályának munkatársaival 

 illetékes hatóságokkal 

 a civil szféra képviselőivel 

 Nemzeti Tehetségponttal 

 folyamatosan kapcsolatban van a helyi önkormányzattal 

 szakmai kapcsolatot tart egyetemekkel, főiskolákkal  

 szükség szerint –itt fel nem sorolt –intézményekkel. 

 

5. Belső ellenőrzés rendje 

Az ellenőrzés általános feltételei.  

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a tagintézmény igazgató 

felelős.  

Az éves munkatervben rögzített ellenőrzések mellett alkalomszerűen is sor kerülhet 

ellenőrzésre.  

A bejelentett ellenőrzések mellett alkalomszerűen is sor kerülhet ellenőrzésre.  

Az ellenőrzés célja, hogy segítse a minél hatékonyabb munkavégzést, kiterjed a szakmai és 

egyéb feladatok ellátásának területeire.  

Segíti a tagintézmény igazgatói intézkedések végrehajtását, hozzájárul a hibák, hiányosságok, 

szabálytalanságok megelőzéséhez és korrigálásához. Támpontot jelent az évenként történő 

minősítésekhez. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanévvégi értékeléskor a tagintézmény igazgató beszámol a 

szakalkalmazotti értekezlet előtt. Az ellenőrzési tervet és beszámolót a szakalkalmazotti 

értekezlet fogadja el. 
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6. Kártérítési kötelezettség 

Az tagintézmény területén keletkezett kárért a károkozó tartozik felelősséggel, azt a törvényi 

előírásoknak megfelelően kell megtérítenie. 

A gyermekek által okozott kárról a szülőket tájékoztatni kell.  

 

7. Védő - óvó intézkedések 

A rendszeres egészségügyi ellátás rendje 

Az intézmény dolgozóinak egészségügyi ellátásáról – jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

üzemorvos gondoskodik. Valamennyi dolgozó köteles egy éven belül üzemorvosi 

szűrővizsgálaton megjelenni és munkára való alkalmassága, egészsége érdekében az 

üzemorvossal együttműködni. 

Munkavédelem – tűzvédelem  

Minden tanév megkezdésekor (a tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódva) munka- 

és tűzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó.  

A munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Munkavédelmi és 

a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

A tagintézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a szakszolgálati tevékenységeket 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. 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 igazgató, 

 igazgató által írásban megbízott személy. 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 a tagintézmény igazgatóját 
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 a tagintézmény fenntartóját 

 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a mentőket 

A tagintézmény igazgatónak 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. 

 

7.1.  A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

A dolgozók alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint, ha észlelik, hogy a gyermek 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az intézményi munkavédelmi szabályzat, 

valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv intézkedéseit. Tanuló, illetve 

gyermekbalesetnek az számít: a gyermeket/tanulót a szakszolgálati ellátás során a pedagógus 

felügyelete alatt éri baleset. 

A tagintézményben 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 

intézkedésre jogosult felelős vezetőjének. 
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7.2.  Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

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 a tagintézmény minden dolgozójának, és a vizsgálaton részt vevő 

gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 

A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a 

Munkavédelmi és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

8. Kulcsok használati rendje 

A tagintézmény nyitásához és zárásához tartozó kulcs és a riasztó kód alkalmazása. 

A tagintézmény valamennyi dolgozója rendelkezik a nyitáshoz és záráshoz szükséges 

kulccsal, ill. biztonsági kóddal. A részletes szabályozást a Kulcskezelési Szabályzat 

tartalmazza. 

 

9. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága  

A tagintézmény jogszabályban meghatározott nyilvános dokumentumai a dolgozók részére 

bármikor megtekinthetők az igazgatói irodában. 

A dokumentumok mindazok számára, akik nem állnak jogviszonyban a tagintézménnyel, a 

várószobában kifüggesztett tájékoztató alapján igény szerint szintén megtekinthetők az 

igazgatói irodában. 
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13. sz. melléklet 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat I. kerületi Tagintézménye 

 

TAGINTÉZMÉNY SZERVEZÉSÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYZAT  

1. Általános rendelkezések 

A tagintézmény jogállása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatának 

tagintézményi székhely (tagintézményi telephely) 

 

2. A tagintézményre vonatkozó adatok 

2.1. Hivatalos megnevezése: 

2.2. Feladat ellátási helyei: 

 Tagintézményi székhely: 1012 Budapest, Logodi u. 80. 

         

2.3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

  Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

  Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

  Alapító székhelye: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. 

  Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

  Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

2.4. OM azonosító: 101878 

  

2.5. Pedagógiai szakszolgálat feladatai: 

 Tagintézmény székhely: 1012 Budapest, Logodi u. 80. 

nevelési tanácsadás 

logopédiai ellátás 

gyógytestnevelés 

óvoda-iskolapszichológiai ellátás 
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gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

fejlesztő nevelés 

szakértői bizottsági tevékenység 

konduktív pedagógiai ellátás 

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

2.6. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

 Tagintézmény székhely/Telephely: 1012 Budapest, Logodi u. 80. 

  Helyrajzi száma: Hrsz: 6797 

 Hasznos alapterülete: 354,7 m2 

 KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

 Működtető neve: Budapest, I.kerület Budavár Önkormányzat  

 Működtető székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. 

 

2.7. A tagintézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata 

Hosszú bélyegző: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat I. Kerületi Tagintézménye 

1012 Budapest, Logodi u. 80. 

Telefon/Fax: 375-3130 

 

 

Körbélyegző: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat I. Kerületi Tagintézménye 

1012 Budapest, Logodi u. 80. 

Telefon/Fax: 375-3130 

 

 

 

A tag intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 tagintézmény igazgató   

 tagintézmény igazgatóhelyettes  
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A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadományozásra a tagintézmény 

igazgató jogosult, távollétében a helyettesítési rend szerint a tagintézmény igazgatóhelyettes 

jogosult. 

A jogkörök elkülönítése, az adminisztráció gördülékenysége érdekében pecsételési rend 

kialakítása szükséges. A tagintézményi pecsételési rend elsősorban az adminisztrációs, 

beosztotti szinten történő működést segíti. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az 

ügyviteli és iratkezelési szabályzat tartalmazza.  

 

2.8. Vállalkozási tevékenység 

 Az intézményvállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

3. A működés rendje 

3.1.   Igazgatótanács 

Az Nkt. 69.§ (1) bekezdése a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az 

igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el. 

 

3.2. Tagintézmény-vezetői tanács 

Amennyiben van tagintézmény-vezetői tanács, a tagintézmény igazgató a tagintézmény vezetésével 

összefüggő feladatait – az igazgatóhelyettesek, és a tagintézmény egyes telephelyeinek választott 

képviselőiből, szakmai munkacsoportok vezetőiből álló – tagintézmény-vezetői tanács 

közreműködésével látja el. 

Amennyiben van tagintézmény- vezetői tanács, annak tagjai: 

 Folyamatosan figyelemmel kísérik a tagintézményben folyó szakszolgálati munka 

helyzetét. 

 Különös figyelmet fordítanak az intézményi munkatervben foglaltak végrehajtására. 

 Javaslatot tesznek az tagintézmény igazgatónak a tagintézmény személyi és tárgyi 

feltételeinek javítására vonatkozóan. 

 Segítik a telephelyek szakmai munkájának koordinálását, szakmai tapasztalatok 

megtárgyalásával, egyeztetésével, közös feladatok kimunkálásával, a tagintézményi 

vezetéssel való egyeztetéssel, továbbá a feladatok végrehajtásának összehangolásával. 

 A tagintézmény-vezetői tanács együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel. 



Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

                         1077 Budapest, Izabella u. 12. 

176 

 

 A fővárosi szakmai munkaközösségek vezetői a tagintézmény-vezetői tanács ülésein 

tanácskozási joggal részt vehetnek.  

 

3.3. A vezetők közötti feladatmegosztás: 

Tagintézmény igazgató: 

 munkáját a tagintézmény-vezetői tanács bevonásával végzi. 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel: 

- a szakmai munkáért, és a szakmai dokumentumokért, 

- 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. 

 

 Kapcsolatot tart: 

- a főigazgatóval,  

- a székhellyel, 

- a működtető gazdasági központtal, 

- fenntartóval. 

 

 Nyilvántartást, statisztikát vezet: 

- a rendkívüli eseményekről melyet a főigazgató felé továbbít, 

- nyilvántartást, statisztikát készít a pedagógus és a gyermek/tanuló adataitól, azt 

harmadik személynek a jogszabályokban előírtak szerint adja ki. 

 

 Részt vesz az intézményét érintő gazdasági feladatok kialakításában és a 

végrehajtási munkálataiban: 

- költségvetés előkészítői munkálataiban, 

- a szakmai létszám kialakításában, 

- részt vesz az intézményi selejtezési, leltározási munkálataiban, 

- felel az intézmény teljes vagyonáért, nyilvántartásáért, szakmai dokumentumaiért és a 

szakmai kiadásaiért. 
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 Részt vesz a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában: 

- elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, 

- a munkaidő-beosztást, ellenőrzi végrehajtását és leigazolja a munkaidő nyilvántartást, 

- meghatározza az általánostól eltérő munkarendet,  

- leigazolja az óraadók és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott feladatellátók 

teljesítését,  

- valamint leigazolja a kiküldetéssel kapcsolatos teljesítéseket,  

- elrendeli a helyettesítést, a többletmunkát, és a leigazolásáról gondoskodik. 

 

 Egyéb feladatai: 

- ellenőrzési ütemtervet készít és ellenőrzési feladatokat lát el, 

- felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

- beutalót ad a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

Tagintézmény igazgatóhelyettes 

 általános jelleggel helyettesíti a tagintézmény igazgatót, 

 ellátja a tagintézmény igazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

/Feladatainak részletezését a munkaköri leírása tartalmazza./ 

 

3.4. A tagintézmény működési rendje 

A tagintézmény nyitva tartási rendje:  

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vezetőjének döntése alapján július 1.- augusztus 21. között legfeljebb kéthetes 

egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el. A folyamatos működést a nyári nyitva tartással 

biztosítjuk, a szabadságolási tervet is figyelembe véve. 

A tagintézmény nyitva tartása: 

Hétfő – Csütörtök 8.00 – 19.00 

Péntek: 8.00 – 16.00 

 

A szakmai tevékenység rendje: 

A szakmai tevékenységet a tagintézmény a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet, valamint a 

szakmai protokollokban foglaltak alapján látja el.  
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A pedagógiai munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásba történő részvételének a 

rendje: 

 A pedagógusok szakmai részvételét a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt 

szakmai feladatokban, a tagintézményben az adott pedagógus munkaköri leírása tartalmazza.  

 

A tagintézménybe való belépés és benntartózkodás rendje: 

A tagintézmény igazgatója munkaideje felhasználását és beosztását a számára előírt kötelező 

tanórák és foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni 

(Nkt.69. § (5)). 

Az intézményben kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a szakszolgálati ellátást 

igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik. 

A beutalás módjától függetlenül az intézmény szolgáltatásait az azt igénylők a 

székhelyintézményben és a tagintézményekben a kialakított rend szerint vehetik igénybe 

melyre az intézmény előjegyzési időpontot ad.  

A szakszolgálati intézménybe vizsgálatra, foglalkozásra érkezőket az erre kijelölt alkalmazott 

fogadja. Egyezteti az aktuális napra előjegyzettek nevét, és az érintett munkatársat értesíti a 

kliens megérkezéséről.  

Előjegyzési időpontért intézménybe érkező kliensek az adminisztrációs irodán vagy a 

vizsgálatot végző szakemberrel való közvetlen időpont egyeztetés után kötelesek az 

intézményt elhagyni.  Az intézményben előjegyzési időponttal rendelkező kliensek a 

várakozásra rendszeresített helyiségeket és mellékhelyiséget szabadon használják, azonban 

foglalkoztató helyiségekben egyedül nem tartózkodhatnak.  

 

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket, tanulót 

kísérő szülő, törvényes képviselő, gondviselő személy a vizsgálat vagy foglalkozás 

időtartamára.  

Az intézményt használók a szolgáltatás igényvételét követően kötelesek az intézmény épületét 

elhagyni, erre szükség esetén az intézmény bármely dolgozója köteles felhívni az 

intézményben hosszadalmasan benn tartózkodók figyelmét.   

 

A szakszolgálati intézmény biztonságos működését garantáló szabályok megtartása kötelező 

az intézmény területén tartózkodók számára. 
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3.5. Szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

A tagintézmény, melynek tevékenysége főképp a szülőkre és gyermekekre irányul, feladatait 

szolgáltatási jellegű tevékenységével összhangban látja el, feladatainak megfelelően tart 

kapcsolatot a szülőkkel. 

A kapcsolattartás kapcsolódhat minden szakszolgálati tevékenységhez, lehet tájékozódó 

jellegű, illetve nyomon követő. 

A kapcsolattartás történhet:  

 személyesen, 

 szervezett, csoportos keretek között, 

 telefonon,  

 levél formájában, valamint  

 elektronikus úton. 

A szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek, tanuló szüleivel az érintett szakemberek 

tartják a kapcsolatot. Igény esetén a tagintézmény igazgató minden szülőt fogad a 

szakszolgálati feladatellátást érintő ügyben, előre egyeztetett időpontban. 

 

4. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

 

4.1. Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel és gyámhatósággal való kapcsolat:  

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a tagintézmény működési területén lévő nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

szociális és gyámhatósági intézményekkel. 

Formája:  

- közös értekezlet, 

- esetmegbeszélő, 

- személyes és telefonos konzultáció, 

- levél.  
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4.2. Az 4.1. alá nem tartozó külső kapcsolatok 

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a következő intézményekkel: 

 megyei, országos, tankerületi szakszolgálatokkal  

 területen működő nevelési-oktatási intézményekkel 

 egészségügyi intézményekkel és szakdolgozóival 

 aktuális rendszerességgel, a vizsgálati vélemények megküldésével, a kerületi 

önkormányzatok jegyzőivel/járási hivatalokkal  

 közvetett kapcsolatban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oktatási és 

Köznevelési Főosztályának munkatársaival 

 illetékes hatóságokkal 

 a civil szféra képviselőivel 

 Nemzeti Tehetségponttal 

 folyamatosan kapcsolatban van a helyi önkormányzattal 

 szakmai kapcsolatot tart egyetemekkel, főiskolákkal  

 szükség szerint –itt fel nem sorolt –intézményekkel. 

 

5. Belső ellenőrzés rendje 

Az ellenőrzés általános feltételei: 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a tagintézmény igazgató 

felelős.  

Ellenőrzési tervet készít és ezt az éves munkatervben rögzíti.  

Az éves munkatervben rögzített ellenőrzések mellett alkalomszerűen is sor kerülhet 

ellenőrzésre.  

Az ellenőrzés célja, hogy segítse a minél hatékonyabb munkavégzést, kiterjed a szakmai és 

egyéb feladatok ellátásának területeire.  

Segíti a tagintézmény igazgatói intézkedések végrehajtását, hozzájárul a hibák, hiányosságok, 

szabálytalanságok megelőzéséhez és korrigálásához. Támpontot jelent az évenként történő 

minősítésekhez. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanévvégi értékeléskor a tagintézmény igazgató beszámol a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet előtt. Az ellenőrzési tervet és beszámolót a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. 
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6. Kártérítési kötelezettség 

A tagintézmény területén keletkezett kárért a károkozó tartozik felelősséggel, azt a törvényi 

előírásoknak megfelelően kell megtérítenie. 

A gyermekek által okozott kárról a szülőket tájékoztatni kell.  

 

7. Védő-óvó intézkedések 

A rendszeres egészségügyi ellátás rendje 

Az intézmény dolgozóinak egészségügyi ellátásáról – jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

üzemorvos gondoskodik. Valamennyi dolgozó köteles évenként üzemorvosi szűrővizsgálaton 

megjelenni és munkára való alkalmassága, egészsége érdekében az üzemorvossal 

együttműködni. 

 

Munkavédelem – tűzvédelem  

Minden tanév megkezdésekor (a tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódva) munka- 

és tűzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó.  

A munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Munkavédelmi és 

a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők: 

A tagintézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a szakszolgálati tevékenységeket 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. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 tagintézmény igazgató, 

 tagintézmény igazgatóhelyettes, 

 vagy a tagintézmény igazgatója által írásban megbízott személy. 
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A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 a tagintézmény igazgatóját 

 az tagintézmény fenntartóját 

 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a mentőket 

 

A tagintézmény igazgatónak 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. 

 

7.1.  A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

A dolgozók alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint, ha észlelik, hogy a gyermek 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az intézményi munkavédelmi szabályzat, 

valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv intézkedéseit. Tanuló, illetve 

gyermekbalesetnek az számít: a gyermeket/tanulót a szakszolgálati ellátás során a pedagógus 

felügyelete alatt éri baleset. 

A tagintézményben 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 intézkedésre 

jogosult felelős vezetőjének. 
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7.2.  Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási 

rendje 

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 a tagintézmény minden dolgozójának, és a vizsgálaton részt vevő 

gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 

A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a 

Munkavédelmi és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

8. Kulcsok használati rendje 

A tagintézmény nyitásához és zárásához tartozó kulcs és a riasztó kód alkalmazása. 

A részletes szabályozást a Kulcskezelési Szabályzat tartalmazza. 

 

9. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága  

A tagintézmény jogszabályban meghatározott nyilvános dokumentumai a dolgozók részére 

bármikor megtekinthetők az igazgatói irodában/ügyviteli irodában. 

A dokumentumok mindazok számára, akik nem állnak jogviszonyban a tagintézménnyel, a 

várószobában kifüggesztett tájékoztató alapján igény szerint szintén megtekinthetők az 

igazgatói irodában/ügyviteli irodában, valamint megtekinthetők a tagintézmény honlapján. 
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14. sz. melléklet 

 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. kerületi 

Tagintézménye 

 

TAGINTÉZMÉNY SZERVEZÉSÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYZAT  

1. Általános rendelkezések 

A tagintézmény jogállása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatának 

tagintézményi székhely (tagintézményi telephely) 

 

2. A tagintézményre vonatkozó adatok 

2.1 Hivatalos megnevezése:  

  Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. Kerületi Tagintézménye 

2.2 Feladat ellátási helyei: 

 Tagintézményi székhely:          1022 Budapest, Marczibányi tér 1. 

   Tagintézményi telephelyek: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 12/b. 

                 1028 Budapest, Kolozsvár u. 15-16.  

 

2.3 Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

  Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

  Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

  Alapító székhelye: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. 

  Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

  Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

2.4 OM azonosító: 101878 

  

2.5 Pedagógiai szakszolgálat feladatai: 

 Tagintézmény székhely:  

nevelési tanácsadás 

logopédiai ellátás 

gyógytestnevelés 
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konduktív pedagógiai ellátás 

óvoda-iskolapszichológiai ellátás koordinálása 

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

szakértői bizottsági tevékenység 

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

     Tagintézményi telephely I.: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 12/b. 

 gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

     Tagintézményi telephely II.: 1028 Budapest, Kolozsvár u. 15-16.  

nevelési tanácsadás 

logopédiai ellátás 

 

2.6 A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

 Tagintézmény székhely: 1022 Budapest, Marczibányi tér 1. 

 Helyrajzi száma:             13148/2 

 Hasznos alapterülete:      760 m2 

       Telephely1:                       1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 12/b. 

       Helyrajzi száma:             11001/6 

       Hasznos alapterülete:      692 m2 

         Telephely2:                       1028 Budapest, Kolozsvár u. 15-16. 

       Helyrajzi száma:             52777 

  Hasznos alapterülete:           821 

 

2.7 A tagintézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata 

 

Hosszú bélyegző:  

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. Kerületi Tagintézménye 

1022 Budapest, Marczibányi tér 1. 

 

 

Körbélyegző 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. Kerületi Tagintézménye 

1022 Budapest, Marczibányi tér 1. 
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A tag intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 tagintézmény igazgató 

 tagintézmény igazgatóhelyettes 

A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadományozásra a tagintézmény 

igazgató jogosult, távollétében a helyettesítési rend szerint a tagintézmény igazgatóhelyettes 

jogosult. 

A jogkörök elkülönítése, az adminisztráció gördülékenysége érdekében pecsételési rend 

kialakítása szükséges. A tagintézményi pecsételési rend elsősorban az adminisztrációs, 

beosztotti szinten történő működést segíti. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az 

ügyviteli és iratkezelési szabályzat tartalmazza.  

 

2.8  Vállalkozási tevékenység 

 Az intézményvállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

3. A működés rendje 

 

3.1.   Igazgatótanács 

Az Nkt. 69.§ (1) bekezdése a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az 

igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el. 

 

3.2. Tagintézmény-vezetői tanács 

Amennyiben van tagintézmény-vezetői tanács, a tagintézmény igazgató a tagintézmény vezetésével 

összefüggő feladatait – az igazgatóhelyettesek, és a tagintézmény egyes telephelyeinek választott 

képviselőiből, valamint főbb feladatkörök szakmai képviselőiből álló – tagintézmény-vezetői tanács 

közreműködésével látja el. 
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Amennyiben van tagintézmény- vezetői tanács, annak tagjai: 

 Folyamatosan figyelemmel kísérik a tagintézményben folyó szakszolgálati munka 

helyzetét. 

 Különös figyelmet fordítanak az intézményi munkatervben foglaltak végrehajtására. 

 Javaslatot tesznek az tagintézmény igazgatónak a tagintézmény személyi és tárgyi 

feltételeinek javítására vonatkozóan. 

 Segítik a telephelyek szakmai munkájának koordinálását, szakmai tapasztalatok 

megtárgyalásával, egyeztetésével, közös feladatok kimunkálásával, a tagintézményi 

vezetéssel való egyeztetéssel, továbbá a feladatok végrehajtásának összehangolásával. 

 A tagintézmény-vezetői tanács együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel. 

 A fővárosi szakmai munkaközösségek vezetői a tagintézmény-vezetői tanács ülésein 

tanácskozási joggal részt vehetnek.  

 

3.3. A vezetők közötti feladatmegosztás: 

Tagintézmény igazgató: 

 munkáját a tagintézmény-vezetői tanács bevonásával végzi. 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel: 

- a szakmai munkáért, és a szakmai dokumentumokért, 

- 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. 

 

 Kapcsolatot tart: 

- a főigazgatóval,  

- a székhellyel, 

- a működtető gazdasági központtal, 

- fenntartóval. 
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 Nyilvántartást, statisztikát vezet: 

- a rendkívüli eseményekről melyet a főigazgató felé továbbít, 

- nyilvántartást, statisztikát készít a pedagógus és a gyermek/tanuló adataitól, azt 

harmadik személynek a jogszabályokban előírtak szerint adja ki. 

 

 Részt vesz az intézményét érintő gazdasági feladatok kialakításában és a 

végrehajtási munkálataiban: 

- költségvetés előkészítői munkálataiban, 

-  a szakmai létszám kialakításában, 

- részt vesz az intézményi selejtezési, leltározási munkálataiban, 

- felel az intézmény teljes vagyonáért, nyilvántartásáért, szakmai dokumentumaiért és a 

szakmai kiadásaiért. 

 

 Részt vesz a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában: 

- elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, 

- a munkaidő-beosztást, ellenőrzi végrehajtását és leigazolja a munkaidő nyilvántartást, 

- meghatározza az általánostól eltérő munkarendet,  

- leigazolja az óraadók és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott feladatellátók 

teljesítését,  

- valamint leigazolja a kiküldetéssel kapcsolatos teljesítéseket,  

- elrendeli a helyettesítést, a többletmunkát, és a leigazolásáról gondoskodik. 

 

 Egyéb feladatai: 

- ellenőrzési ütemtervet készít és ellenőrzési feladatokat lát el, 

- felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

- beutalót ad a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

Tagintézmény igazgatóhelyettes 

 általános jelleggel helyettesíti a tagintézmény igazgatót, 

 ellátja a tagintézmény igazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

/Feladatainak részletezését a munkaköri leírása tartalmazza./ 

 

 



Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

                         1077 Budapest, Izabella u. 12. 

189 

 

3.4. A tagintézmény működési rendje 

A tagintézmény nyitva tartási rendje:  

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vezetőjének döntése alapján július 1.- augusztus 21. között legfeljebb kéthetes 

egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el. A folyamatos működést a nyári nyitva tartással 

biztosítjuk, a szabadságolási tervet is figyelembe véve. 

A tagintézmény nyitva tartása: 

Hétfő-csütörtök: 8 órától-19 óráig 

Pénteken: 8 órától-16 óráig 

A szabadságolások ideje alatt csökkentett munkaidőben tartunk nyitva. 

A szakmai tevékenység rendje: 

A szakmai tevékenységet a tagintézmény a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet, valamint a 

szakmai protokollokban foglaltak alapján látja el.  

 

A pedagógiai munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásba történő részvételének a 

rendje: 

 A pedagógusok szakmai részvételét a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt 

szakmai feladatokban, a tagintézményben az adott pedagógus munkaköri leírása tartalmazza.  

 

A tagintézménybe való belépés és benntartózkodás rendje: 

A tagintézmény igazgatója munkaideje felhasználását és beosztását a számára előírt kötelező 

tanórák és foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni 

(Nkt.69. § (5)). 

Az intézményben kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a szakszolgálati ellátást 

igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik. 

A beutalás módjától függetlenül az intézmény szolgáltatásait az azt igénylők a 

székhelyintézményben és a tagintézményekben a kialakított rend szerint vehetik igénybe 

melyre az intézmény előjegyzési időpontot ad.  

A szakszolgálati intézménybe vizsgálatra, foglalkozásra érkezőket az erre kijelölt alkalmazott 

fogadja. Egyezteti az aktuális napra előjegyzettek nevét, és az érintett munkatársat értesíti a 

kliens megérkezéséről.  
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Előjegyzési időpontért intézménybe érkező kliensek az adminisztrációs irodán vagy a 

vizsgálatot végző szakemberrel való közvetlen időpont egyeztetés után kötelesek az 

intézményt elhagyni.  Az intézményben előjegyzési időponttal rendelkező kliensek a 

várakozásra rendszeresített helyiségeket és mellékhelyiséget szabadon használják, azonban 

foglalkoztató helyiségekben egyedül nem tartózkodhatnak.  

 

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket, tanulót 

kísérő szülő, törvényes képviselő, gondviselő személy a vizsgálat vagy foglalkozás 

időtartamára.  

Az intézményt használók a szolgáltatás igényvételét követően kötelesek az intézmény épületét 

elhagyni, erre szükség esetén az intézmény bármely dolgozója köteles felhívni az 

intézményben hosszadalmasan benn tartózkodók figyelmét.   

 

A szakszolgálati intézmény biztonságos működését garantáló szabályok megtartása kötelező 

az intézmény területén tartózkodók számára. 

 

3.5. Szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

A tagintézmény, melynek tevékenysége főképp a szülőkre és gyermekekre irányul, feladatait 

szolgáltatási jellegű tevékenységével összhangban látja el, feladatainak megfelelően tart 

kapcsolatot a szülőkkel. 

A kapcsolattartás kapcsolódhat minden szakszolgálati tevékenységhez, lehet tájékozódó 

jellegű, illetve nyomon követő. 

A kapcsolattartás történhet:  

 személyesen, 

 szervezett, csoportos keretek között, 

 telefonon,  

 levél formájában, valamint  

 elektronikus úton. 

A szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek, tanuló szüleivel az érintett szakemberek 

tartják a kapcsolatot. Igény esetén a tagintézmény igazgató minden szülőt fogad a 

szakszolgálati feladatellátást érintő ügyben, előre egyeztetett időpontban. 
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4. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

 

4.1.  Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel és gyámhatósággal való kapcsolat:  

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a tagintézmény működési területén lévő nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

szociális és gyámhatósági intézményekkel. 

 

Formája:  

- közös értekezlet, 

- esetmegbeszélő, 

- személyes és telefonos konzultáció, 

- levél.  

 

4.2.  Az 4.1. alá nem tartozó külső kapcsolatok 

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a következő intézményekkel: 

 megyei, országos, tankerületi szakszolgálatokkal  

 területen működő nevelési-oktatási intézményekkel 

 egészségügyi intézményekkel és szakdolgozóival 

 aktuális rendszerességgel, a vizsgálati vélemények megküldésével, a kerületi 

önkormányzatok jegyzőivel/járási hivatalokkal  

 közvetett kapcsolatban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oktatási és 

Köznevelési Főosztályának munkatársaival 

 illetékes hatóságokkal 

 a civil szféra képviselőivel 

 Nemzeti Tehetségponttal 

 folyamatosan kapcsolatban van a helyi önkormányzattal 

 szakmai kapcsolatot tart egyetemekkel, főiskolákkal  

 szükség szerint –itt fel nem sorolt –intézményekkel. 
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5. Belső ellenőrzés rendje 

 

Az ellenőrzés általános feltételei: 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a tagintézmény igazgató 

felelős.  

Ellenőrzési tervet készít és ezt az éves munkatervben rögzíti.  

Az éves munkatervben rögzített ellenőrzések mellett alkalomszerűen is sor kerülhet 

ellenőrzésre.  

Az ellenőrzés célja, hogy segítse a minél hatékonyabb munkavégzést, kiterjed a szakmai és 

egyéb feladatok ellátásának területeire.  

Segíti a tagintézmény igazgatói intézkedések végrehajtását, hozzájárul a hibák, hiányosságok, 

szabálytalanságok megelőzéséhez és korrigálásához. Támpontot jelent az évenként történő 

minősítésekhez. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanévvégi értékeléskor a tagintézmény igazgató beszámol a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet előtt. Az ellenőrzési tervet és beszámolót a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. 

 

6. Kártérítési kötelezettség 

A tagintézmény területén keletkezett kárért a károkozó tartozik felelősséggel, azt a törvényi 

előírásoknak megfelelően kell megtérítenie. 

A gyermekek által okozott kárról a szülőket tájékoztatni kell.  

 

7. Védő-óvó intézkedések 

A rendszeres egészségügyi ellátás rendje 

Az intézmény dolgozóinak egészségügyi ellátásáról – jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

üzemorvos gondoskodik. Valamennyi dolgozó köteles évenként üzemorvosi szűrővizsgálaton 

megjelenni és munkára való alkalmassága, egészsége érdekében az üzemorvossal 

együttműködni. 

 

Munkavédelem – tűzvédelem  

Minden tanév megkezdésekor (a tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódva) munka- 

és tűzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó.  
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A munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Munkavédelmi és 

a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők: 

A tagintézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a szakszolgálati tevékenységeket 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. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 tagintézmény igazgató, 

 tagintézmény igazgatóhelyettes, 

 vagy a tagintézmény igazgatója által írásban megbízott személy. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 a tagintézmény igazgatóját 

 az tagintézmény fenntartóját 

 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a mentőket 

 

A tagintézmény igazgatónak 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. 
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7.1. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

A dolgozók alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint, ha észlelik, hogy a gyermek 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az intézményi munkavédelmi szabályzat, 

valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv intézkedéseit. Tanuló, illetve 

gyermekbalesetnek az számít: a gyermeket/tanulót a szakszolgálati ellátás során a pedagógus 

felügyelete alatt éri baleset. 

A tagintézményben 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 intézkedésre 

jogosult felelős vezetőjének. 

 

7.2. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

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 a tagintézmény minden dolgozójának, és a vizsgálaton részt vevő 

gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 

A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a 

Munkavédelmi és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

8. Kulcsok használati rendje 

A tagintézmény nyitásához és zárásához tartozó kulcs és a riasztó kód alkalmazása. 

A részletes szabályozást a Kulcskezelési Szabályzat tartalmazza. 

 

9. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága  

A tagintézmény jogszabályban meghatározott nyilvános dokumentumai a dolgozók részére 

bármikor megtekinthetők az igazgatói irodában/ügyviteli irodában. 
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A dokumentumok mindazok számára, akik nem állnak jogviszonyban a tagintézménnyel, a 

várószobában kifüggesztett tájékoztató alapján igény szerint szintén megtekinthetők az 

igazgatói irodában/ügyviteli irodában, valamint megtekinthetők a tagintézmény honlapján. 
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15. sz. melléklet 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat III. kerületi 

Tagintézménye 

 

TAGINTÉZMÉNY SZERVEZÉSÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYZAT  

 

1. Általános rendelkezések 

A tagintézmény jogállása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatának III. 

Kerületi Tagintézménye 

 

2. A tagintézményre vonatkozó adatok 

 

2.1 Hivatalos megnevezése: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat III. Kerületi 

Tagintézménye 

 

2.2 Feladat ellátási helyei: 

 Tagintézményi székhely: 1035 Budapest, Vihar u. 31. 

        Tagintézményi telephely: 1038 Budapest, Bebó Károly utca 13. 

 Tagintézményi telephely: 1035 Budapest, Szellő utca 9-11. 

 Tagintézményi telephely: 1038 Budapest, Víziorgona utca 7. 

 

2.3 Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

  Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

  Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

  Alapító székhelye: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. 

  Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

  Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

 

2.4 OM azonosító:  

            101878 
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2.5 Pedagógiai szakszolgálat feladatai: 

   

 Tagintézményi székhely: (1035 Budapest, Vihar u. 31.) 

 nevelési tanácsadás 

 szakértői bizottsági tevékenység 

gyógytestnevelés 

óvoda-iskolapszichológiai ellátás koordinátora 

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

 konduktív pedagógiai ellátás  

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

        Tagintézményi telephely: (1038 Budapest, Bebó Károly utca 13.) 

 nevelési tanácsadás 

 szakértői bizottsági tevékenység 

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

 Tagintézményi telephely: (1035 Budapest, Szellő utca 9-11.) 

 logopédiai ellátás 

fejlesztő nevelés 

 Tagintézményi telephely: (1038 Budapest, Víziorgona utca 7.) 

 logopédiai ellátás 

 

 

2.6 A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

 Tagintézmény székhely/Telephely: 1035 Budapest, Vihar utca 31. 

  Helyrajzi száma:  

 Hasznos alapterülete: 

 KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

 Működtető neve: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 

 Működtető székhelye: 1033 Budapest, Fő tér 3. 
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2.7 A tagintézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata 

Székhely: 

Hosszú bélyegző:  

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

III. Kerületi Tagintézménye 

1035 Budapest, Vihar u. 31.  

 

Körbélyegző: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

III. Kerületi Tagintézménye 

1035 Budapest, Vihar u. 31. 

 

 Telephely: (Bebó K. u.13.) 

Hosszú bélyegző:  

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

III. Kerületi Tagintézménye 

1038 Budapest, Bebó Károly u. 13. 

 

Körbélyegző: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

III. Kerületi Tagintézménye 

1035 Budapest, Vihar u. 31. 

 

Telephely: ( Szellő u. 9-11) 

Hosszú bélyegző:  

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

III. Kerületi Tagintézménye 

1035 Budapest, Vihar u. 31.  
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Körbélyegző: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

III. Kerületi Tagintézménye 

1035 Budapest, Vihar u. 31. 

 

A tag intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 tagintézmény igazgató 

 tagintézmény igazgatóhelyettes 

A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadományozásra a tagintézmény 

igazgató jogosult, távollétében a helyettesítési rend szerint a tagintézmény igazgatóhelyettes 

jogosult. 

A jogkörök elkülönítése, az adminisztráció gördülékenysége érdekében pecsételési rend 

kialakítása szükséges. A tagintézményi pecsételési rend elsősorban az adminisztrációs, 

beosztotti szinten történő működést segíti. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az 

ügyviteli és iratkezelési szabályzat tartalmazza.  

 

2.8  Vállalkozási tevékenység 

 Az intézményvállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

3. A működés rendje 

3.1.   Igazgatótanács 

Az Nkt. 69.§ (1) bekezdése a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az 

igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el. 

 

3.2. Tagintézmény-vezetői tanács 

Amennyiben van tagintézmény-vezetői tanács, a tagintézmény igazgató a tagintézmény vezetésével 

összefüggő feladatait – az igazgatóhelyettesek, és a tagintézmény egyes telephelyeinek választott 

képviselőiből álló – tagintézmény-vezetői tanács közreműködésével látja el. 

Amennyiben van tagintézmény- vezetői tanács, annak tagjai: 

 Folyamatosan figyelemmel kísérik a tagintézményben folyó szakszolgálati munka 

helyzetét. 

 Különös figyelmet fordítanak az intézményi munkatervben foglaltak végrehajtására. 

 Javaslatot tesznek az tagintézmény igazgatónak a tagintézmény személyi és tárgyi 

feltételeinek javítására vonatkozóan. 
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 Segítik a telephelyek szakmai munkájának koordinálását, szakmai tapasztalatok 

megtárgyalásával, egyeztetésével, közös feladatok kimunkálásával, a tagintézményi 

vezetéssel való egyeztetéssel, továbbá a feladatok végrehajtásának összehangolásával. 

 A tagintézmény-vezetői tanács együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel. 

 A fővárosi szakmai munkaközösségek vezetői a tagintézmény-vezetői tanács ülésein 

tanácskozási joggal részt vehetnek.  

 

3.3. A vezetők közötti feladatmegosztás: 

Tagintézmény igazgató: 

 munkáját a tagintézmény-vezetői tanács bevonásával végzi. 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel: 

- a szakmai munkáért, és a szakmai dokumentumokért, 

- 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. 

 

 Kapcsolatot tart: 

- a főigazgatóval,  

- a székhellyel, 

- a működtető gazdasági központtal, 

- fenntartóval. 

 

 Nyilvántartást, statisztikát vezet: 

- a rendkívüli eseményekről melyet a főigazgató felé továbbít, 

- nyilvántartást, statisztikát készít a pedagógus és a gyermek/tanuló adataitól, azt 

harmadik személynek a jogszabályokban előírtak szerint adja ki. 
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 Részt vesz az intézményét érintő gazdasági feladatok kialakításában és a 

végrehajtási munkálataiban: 

- költségvetés előkészítői munkálataiban, 

- a szakmai létszám kialakításában, 

- részt vesz az intézményi selejtezési, leltározási munkálataiban, 

- felel az intézmény teljes vagyonáért, nyilvántartásáért, szakmai dokumentumaiért és a 

szakmai kiadásaiért. 

 

 Részt vesz a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában: 

- elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, 

- a munkaidő-beosztást, ellenőrzi végrehajtását és leigazolja a munkaidő nyilvántartást, 

- meghatározza az általánostól eltérő munkarendet,  

- leigazolja az óraadók és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott feladatellátók 

teljesítését,  

- valamint leigazolja a kiküldetéssel kapcsolatos teljesítéseket,  

- elrendeli a helyettesítést, a többletmunkát, és a leigazolásáról gondoskodik. 

 

 Egyéb feladatai: 

- ellenőrzési ütemtervet készít és ellenőrzési feladatokat lát el, 

- felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

- beutalót ad a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

Tagintézmény igazgatóhelyettes 

 általános jelleggel helyettesíti a tagintézmény igazgatót, 

 ellátja a tagintézmény igazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

/Feladatainak részletezését a munkaköri leírása tartalmazza./ 

 

3.4. A tagintézmény működési rendje 

A tagintézmény nyitva tartási rendje:  

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vezetőjének döntése alapján július 1.- augusztus 21. között legfeljebb kéthetes 

egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el. A folyamatos működést a nyári nyitva tartással 

biztosítjuk, a szabadságolási tervet is figyelembe véve. 
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A tagintézmény nyitva tartása: 

Hétfőtől – Péntekig : 08:00- 19:00 

 

A szakmai tevékenység rendje: 

A szakmai tevékenységet a tagintézmény a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet, valamint a 

szakmai protokollokban foglaltak alapján látja el.  

 

A pedagógiai munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásba történő részvételének a 

rendje: 

 A pedagógusok szakmai részvételét a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt 

szakmai feladatokban, a tagintézményben az adott pedagógus munkaköri leírása tartalmazza.  

 

A tagintézménybe való belépés és benntartózkodás rendje: 

A tagintézmény igazgatója munkaideje felhasználását és beosztását a számára előírt kötelező 

tanórák és foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni 

(Nkt.69. § (5)). 

Az intézményben kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a szakszolgálati ellátást 

igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik. 

A beutalás módjától függetlenül az intézmény szolgáltatásait az azt igénylők a 

székhelyintézményben és a tagintézményekben a kialakított rend szerint vehetik igénybe 

melyre az intézmény előjegyzési időpontot ad.  

A szakszolgálati intézménybe vizsgálatra, foglalkozásra érkezőket az erre kijelölt alkalmazott 

fogadja. Egyezteti az aktuális napra előjegyzettek nevét, és az érintett munkatársat értesíti a 

kliens megérkezéséről.  

Előjegyzési időpontért intézménybe érkező kliensek az adminisztrációs irodán vagy a 

vizsgálatot végző szakemberrel való közvetlen időpont egyeztetés után kötelesek az 

intézményt elhagyni.  Az intézményben előjegyzési időponttal rendelkező kliensek a 

várakozásra rendszeresített helyiségeket és mellékhelyiséget szabadon használják, azonban 

foglalkoztató helyiségekben egyedül nem tartózkodhatnak.  
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Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket, tanulót 

kísérő szülő, törvényes képviselő, gondviselő személy a vizsgálat vagy foglalkozás 

időtartamára.  

Az intézményt használók a szolgáltatás igényvételét követően kötelesek az intézmény épületét 

elhagyni, erre szükség esetén az intézmény bármely dolgozója köteles felhívni az 

intézményben hosszadalmasan benn tartózkodók figyelmét.   

 

A szakszolgálati intézmény biztonságos működését garantáló szabályok megtartása kötelező 

az intézmény területén tartózkodók számára. 

 

3.5. Szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

A tagintézmény, melynek tevékenysége főképp a szülőkre és gyermekekre irányul, feladatait 

szolgáltatási jellegű tevékenységével összhangban látja el, feladatainak megfelelően tart 

kapcsolatot a szülőkkel. 

A kapcsolattartás kapcsolódhat minden szakszolgálati tevékenységhez, lehet tájékozódó 

jellegű, illetve nyomon követő. 

A kapcsolattartás történhet:  

 személyesen, 

 szervezett, csoportos keretek között, 

 telefonon,  

 levél formájában, valamint  

 elektronikus úton. 

A szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek, tanuló szüleivel az érintett szakemberek 

tartják a kapcsolatot. Igény esetén a tagintézmény igazgató minden szülőt fogad a 

szakszolgálati feladatellátást érintő ügyben, előre egyeztetett időpontban. 

 

4. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

 

4.1. Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel és gyámhatósággal való kapcsolat:  

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a tagintézmény működési területén lévő nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

szociális és gyámhatósági intézményekkel. 
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Formája:  

- közös értekezlet, 

- esetmegbeszélő, 

- személyes és telefonos konzultáció, 

- levél.  

 

4.2.  Az 4.1. alá nem tartozó külső kapcsolatok 

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a következő intézményekkel: 

 megyei, országos, tankerületi szakszolgálatokkal  

 területen működő nevelési-oktatási intézményekkel 

 egészségügyi intézményekkel és szakdolgozóival 

 aktuális rendszerességgel, a vizsgálati vélemények megküldésével, a kerületi 

önkormányzatok jegyzőivel/járási hivatalokkal  

 közvetett kapcsolatban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oktatási és 

Köznevelési Főosztályának munkatársaival 

 illetékes hatóságokkal 

 a civil szféra képviselőivel 

 Nemzeti Tehetségponttal 

 folyamatosan kapcsolatban van a helyi önkormányzattal 

 szakmai kapcsolatot tart egyetemekkel, főiskolákkal  

 szükség szerint –itt fel nem sorolt –intézményekkel. 

 

5. Belső ellenőrzés rendje 

Az ellenőrzés általános feltételei: 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a tagintézmény igazgató 

felelős.  

Ellenőrzési tervet készít és ezt az éves munkatervben rögzíti.  

Az éves munkatervben rögzített ellenőrzések mellett alkalomszerűen is sor kerülhet 

ellenőrzésre.  

Az ellenőrzés célja, hogy segítse a minél hatékonyabb munkavégzést, kiterjed a szakmai és 

egyéb feladatok ellátásának területeire.  
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Segíti a tagintézmény igazgatói intézkedések végrehajtását, hozzájárul a hibák, hiányosságok, 

szabálytalanságok megelőzéséhez és korrigálásához. Támpontot jelent az évenként történő 

minősítésekhez. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanévvégi értékeléskor a tagintézmény igazgató beszámol a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet előtt. Az ellenőrzési tervet és beszámolót a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. 

 

6. Kártérítési kötelezettség 

A tagintézmény területén keletkezett kárért a károkozó tartozik felelősséggel, azt a törvényi 

előírásoknak megfelelően kell megtérítenie. 

A gyermekek által okozott kárról a szülőket tájékoztatni kell.  

 

7. Védő-óvó intézkedések 

A rendszeres egészségügyi ellátás rendje 

Az intézmény dolgozóinak egészségügyi ellátásáról – jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

üzemorvos gondoskodik. Valamennyi dolgozó köteles évenként üzemorvosi szűrővizsgálaton 

megjelenni és munkára való alkalmassága, egészsége érdekében az üzemorvossal 

együttműködni. 

 

Munkavédelem – tűzvédelem  

Minden tanév megkezdésekor (a tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódva) munka- 

és tűzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó.  

A munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Munkavédelmi és 

a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők: 

A tagintézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a szakszolgálati tevékenységeket 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 
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 a robbantással történő fenyegetés. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 tagintézmény igazgató, 

 tagintézmény igazgatóhelyettes, 

 vagy a tagintézmény igazgatója által írásban megbízott személy. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 a tagintézmény igazgatóját 

 az tagintézmény fenntartóját 

 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a mentőket 

 

A tagintézmény igazgatónak 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. 

 

7.1. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

A dolgozók alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint, ha észlelik, hogy a gyermek 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az intézményi munkavédelmi szabályzat, 

valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv intézkedéseit. Tanuló, illetve 

gyermekbalesetnek az számít: a gyermeket/tanulót a szakszolgálati ellátás során a pedagógus 

felügyelete alatt éri baleset. 

A tagintézményben a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén 

haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

 a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesítenie 
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 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 intézkedésre 

jogosult felelős vezetőjének. 

 

7.2.  Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

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 a tagintézmény minden dolgozójának, és a vizsgálaton részt vevő 

gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 

A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a 

Munkavédelmi és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

8. Kulcsok használati rendje 

A tagintézmény nyitásához és zárásához tartozó kulcs és a riasztó kód alkalmazása. 

A részletes szabályozást a Kulcskezelési Szabályzat tartalmazza. 

 

9. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága  

A tagintézmény jogszabályban meghatározott nyilvános dokumentumai a dolgozók részére 

bármikor megtekinthetők az igazgatói irodában/ügyviteli irodában. 

A dokumentumok mindazok számára, akik nem állnak jogviszonyban a tagintézménnyel, a 

várószobában kifüggesztett tájékoztató alapján igény szerint szintén megtekinthetők az 

igazgatói irodában/ügyviteli irodában, valamint megtekinthetők a tagintézmény honlapján. 
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16. sz. melléklet 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IV. kerületi 

Tagintézménye 

 

TAGINTÉZMÉNY SZERVEZÉSÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYZAT  

1. Általános rendelkezések 

A tagintézmény jogállása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatának 

tagintézményi székhelye  

 

2. A tagintézményre vonatkozó adatok 

2.1. Hivatalos megnevezése:  

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IV. Kerületi Tagintézménye 

2.2. Feladat ellátási helyei: 

  Tagintézményi székhely: 1041 Budapest, Szigeti József utca 1-3. 

        Feladatellátás valamennyi IV. kerületi óvodában és általános iskolában történik  

2.3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

  Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

  Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

  Alapító székhelye: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. 

  Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

  Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

2.4. OM azonosító: 101878 

  

2.5. Pedagógiai szakszolgálat feladatai: 

 Tagintézmény székhely/Telephely:  

nevelési tanácsadás 

logopédiai ellátás 



Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

                         1077 Budapest, Izabella u. 12. 

209 

 

gyógytestnevelés 

óvoda-iskolapszichológiai ellátás 

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

fejlesztő nevelés 

szakértői bizottsági tevékenység 

konduktív pedagógiai ellátás 

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

 

2.6. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

 Tagintézmény székhely: 1041 Budapest, Szigeti József utca 1-3. 

  Helyrajzi száma: 71422/131 

 Hasznos alapterülete: 520 m2 

 KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

  Működtető neve: Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 

 Működtető székhelye: 1042 Budapest, István út 14. 

 

2.7. A tagintézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata 

 

Hosszú bélyegző:  

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IV. kerületi Tagintézménye 

   1041 Budapest, Szigeti József u. 1-3. 

 

 

 

Körbélyegző: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IV. kerületi Tagintézménye 

   1041 Budapest, Szigeti József u. 1-3. 
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A tag intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 tagintézmény igazgató 

 tagintézmény igazgatóhelyettes 

A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadományozásra a tagintézmény 

igazgató jogosult, távollétében a helyettesítési rend szerint a tagintézmény igazgatóhelyettes 

jogosult. 

A jogkörök elkülönítése, az adminisztráció gördülékenysége érdekében pecsételési rend 

kialakítása szükséges. A tagintézményi pecsételési rend elsősorban az adminisztrációs, 

beosztotti szinten történő működést segíti. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az 

ügyviteli és iratkezelési szabályzat tartalmazza.  

 

2.8.  Vállalkozási tevékenység 

 Az intézményvállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

3. A működés rendje 

3.1.   Igazgatótanács 

Az Nkt. 69.§ (1) bekezdése a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az 

igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el. 

 

3.2. Tagintézmény-vezetői tanács 

Amennyiben van tagintézmény-vezetői tanács, a tagintézmény igazgató a tagintézmény vezetésével 

összefüggő feladatait – az igazgatóhelyettesek, és a tagintézmény egyes telephelyeinek választott 

képviselőiből álló – tagintézmény-vezetői tanács közreműködésével látja el. 

Amennyiben van tagintézmény- vezetői tanács, annak tagjai: 
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 Folyamatosan figyelemmel kísérik a tagintézményben folyó szakszolgálati munka 

helyzetét. 

 Különös figyelmet fordítanak az intézményi munkatervben foglaltak végrehajtására. 

 Javaslatot tesznek az tagintézmény igazgatónak a tagintézmény személyi és tárgyi 

feltételeinek javítására vonatkozóan. 

 Segítik a telephelyek szakmai munkájának koordinálását, szakmai tapasztalatok 

megtárgyalásával, egyeztetésével, közös feladatok kimunkálásával, a tagintézményi 

vezetéssel való egyeztetéssel, továbbá a feladatok végrehajtásának összehangolásával. 

 A tagintézmény-vezetői tanács együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel. 

 A fővárosi szakmai munkaközösségek vezetői a tagintézmény-vezetői tanács ülésein 

tanácskozási joggal részt vehetnek.  

 

3.3. A vezetők közötti feladatmegosztás: 

Tagintézmény igazgató: 

 munkáját a tagintézmény-vezetői tanács bevonásával végzi. 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel: 

- a szakmai munkáért, és a szakmai dokumentumokért, 

- 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. 

 

 Kapcsolatot tart: 

- a főigazgatóval,  

- a székhellyel, 

- a működtető gazdasági központtal, 

- fenntartóval. 
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 Nyilvántartást, statisztikát vezet: 

- a rendkívüli eseményekről melyet a főigazgató felé továbbít, 

- nyilvántartást, statisztikát készít a pedagógus és a gyermek/tanuló adataitól, azt 

harmadik személynek a jogszabályokban előírtak szerint adja ki. 

 

 Részt vesz az intézményét érintő gazdasági feladatok kialakításában és a 

végrehajtási munkálataiban: 

- költségvetés előkészítői munkálataiban, 

-  a szakmai létszám kialakításában, 

- részt vesz az intézményi selejtezési, leltározási munkálataiban, 

- felel az intézmény teljes vagyonáért, nyilvántartásáért, szakmai dokumentumaiért és a 

szakmai kiadásaiért. 

 

 Részt vesz a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában: 

- elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, 

- a munkaidő-beosztást, ellenőrzi végrehajtását és leigazolja a munkaidő nyilvántartást, 

- meghatározza az általánostól eltérő munkarendet,  

- leigazolja az óraadók és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott feladatellátók 

teljesítését,  

- valamint leigazolja a kiküldetéssel kapcsolatos teljesítéseket,  

- elrendeli a helyettesítést, a többletmunkát, és a leigazolásáról gondoskodik. 

 

 Egyéb feladatai: 

- ellenőrzési ütemtervet készít és ellenőrzési feladatokat lát el, 

- felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

- beutalót ad a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

Tagintézmény igazgatóhelyettes 

 általános jelleggel helyettesíti a tagintézmény igazgatót, 

 ellátja a tagintézmény igazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

/Feladatainak részletezését a munkaköri leírása tartalmazza./ 
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3.4. A tagintézmény működési rendje 

A tagintézmény nyitva tartási rendje:  

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vezetőjének döntése alapján július 1.- augusztus 21. között legfeljebb kéthetes 

egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el. A folyamatos működést a nyári nyitva tartással 

biztosítjuk, a szabadságolási tervet is figyelembe véve. 

A tagintézmény nyitva tartása: H-Cs: 8-19, P: 8-16 

 

A szakmai tevékenység rendje: 

A szakmai tevékenységet a tagintézmény a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet, valamint a 

szakmai protokollokban foglaltak alapján látja el.  

 

A pedagógiai munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásba történő részvételének a 

rendje: 

 A pedagógusok szakmai részvételét a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt 

szakmai feladatokban, a tagintézményben az adott pedagógus munkaköri leírása tartalmazza.  

 

A tagintézménybe való belépés és benntartózkodás rendje: 

A tagintézmény igazgatója munkaideje felhasználását és beosztását a számára előírt kötelező 

tanórák és foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni 

(Nkt.69. § (5)). 

Az intézményben kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a szakszolgálati ellátást 

igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik. 

A beutalás módjától függetlenül az intézmény szolgáltatásait az azt igénylők a 

székhelyintézményben és a tagintézményekben a kialakított rend szerint vehetik igénybe 

melyre az intézmény előjegyzési időpontot ad.  

A szakszolgálati intézménybe vizsgálatra, foglalkozásra érkezőket az erre kijelölt alkalmazott 

fogadja. Egyezteti az aktuális napra előjegyzettek nevét, és az érintett munkatársat értesíti a 

kliens megérkezéséről.  

Előjegyzési időpontért intézménybe érkező kliensek az adminisztrációs irodán vagy a 

vizsgálatot végző szakemberrel való közvetlen időpont egyeztetés után kötelesek az 

intézményt elhagyni.  Az intézményben előjegyzési időponttal rendelkező kliensek a 
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várakozásra rendszeresített helyiségeket és mellékhelyiséget szabadon használják, azonban 

foglalkoztató helyiségekben egyedül nem tartózkodhatnak.  

 

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket, tanulót 

kísérő szülő, törvényes képviselő, gondviselő személy a vizsgálat vagy foglalkozás 

időtartamára.  

Az intézményt használók a szolgáltatás igényvételét követően kötelesek az intézmény épületét 

elhagyni, erre szükség esetén az intézmény bármely dolgozója köteles felhívni az 

intézményben hosszadalmasan benn tartózkodók figyelmét.   

 

A szakszolgálati intézmény biztonságos működését garantáló szabályok megtartása kötelező 

az intézmény területén tartózkodók számára. 

 

3.5. Szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

A tagintézmény, melynek tevékenysége főképp a szülőkre és gyermekekre irányul, feladatait 

szolgáltatási jellegű tevékenységével összhangban látja el, feladatainak megfelelően tart 

kapcsolatot a szülőkkel. 

A kapcsolattartás kapcsolódhat minden szakszolgálati tevékenységhez, lehet tájékozódó 

jellegű, illetve nyomon követő. 

A kapcsolattartás történhet:  

 személyesen, 

 szervezett, csoportos keretek között, 

 telefonon,  

 levél formájában, valamint  

 elektronikus úton. 

A szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek, tanuló szüleivel az érintett szakemberek 

tartják a kapcsolatot. Igény esetén a tagintézmény igazgató minden szülőt fogad a 

szakszolgálati feladatellátást érintő ügyben, előre egyeztetett időpontban. 
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4. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

4.1. Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel és gyámhatósággal való kapcsolat:  

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a tagintézmény működési területén lévő nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

szociális és gyámhatósági intézményekkel. 

 

Formája:  

- közös értekezlet, 

- esetmegbeszélő, 

- személyes és telefonos konzultáció, 

- levél.  

 

4.2. Az 4.1. alá nem tartozó külső kapcsolatok 

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a következő intézményekkel: 

 megyei, országos, tankerületi szakszolgálatokkal  

 területen működő nevelési-oktatási intézményekkel 

 egészségügyi intézményekkel és szakdolgozóival 

 aktuális rendszerességgel, a vizsgálati vélemények megküldésével, a kerületi 

önkormányzatok jegyzőivel/járási hivatalokkal  

 közvetett kapcsolatban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oktatási és 

Köznevelési Főosztályának munkatársaival 

 illetékes hatóságokkal 

 a civil szféra képviselőivel 

 Nemzeti Tehetségponttal 

 folyamatosan kapcsolatban van a helyi önkormányzattal 

 szakmai kapcsolatot tart egyetemekkel, főiskolákkal  

 szükség szerint –itt fel nem sorolt –intézményekkel. 
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5. Belső ellenőrzés rendje 

Az ellenőrzés általános feltételei: 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a tagintézmény igazgató 

felelős.  

Ellenőrzési tervet készít és ezt az éves munkatervben rögzíti.  

Az éves munkatervben rögzített ellenőrzések mellett alkalomszerűen is sor kerülhet 

ellenőrzésre.  

Az ellenőrzés célja, hogy segítse a minél hatékonyabb munkavégzést, kiterjed a szakmai és 

egyéb feladatok ellátásának területeire.  

Segíti a tagintézmény igazgatói intézkedések végrehajtását, hozzájárul a hibák, hiányosságok, 

szabálytalanságok megelőzéséhez és korrigálásához. Támpontot jelent az évenként történő 

minősítésekhez. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanévvégi értékeléskor a tagintézmény igazgató beszámol a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet előtt. Az ellenőrzési tervet és beszámolót a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. 

 

6. Kártérítési kötelezettség 

A tagintézmény területén keletkezett kárért a károkozó tartozik felelősséggel, azt a törvényi 

előírásoknak megfelelően kell megtérítenie. 

A gyermekek által okozott kárról a szülőket tájékoztatni kell.  

 

7. Védő-óvó intézkedések 

A rendszeres egészségügyi ellátás rendje 

Az intézmény dolgozóinak egészségügyi ellátásáról – jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

üzemorvos gondoskodik. Valamennyi dolgozó köteles évenként üzemorvosi szűrővizsgálaton 

megjelenni és munkára való alkalmassága, egészsége érdekében az üzemorvossal 

együttműködni. 

 

Munkavédelem – tűzvédelem  

Minden tanév megkezdésekor (a tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódva) munka- 

és tűzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó.  
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A munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Munkavédelmi és 

a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők: 

A tagintézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a szakszolgálati tevékenységeket 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. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 tagintézmény igazgató, 

 tagintézmény igazgatóhelyettes, 

 vagy a tagintézmény igazgatója által írásban megbízott személy. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 a tagintézmény igazgatóját 

 az tagintézmény fenntartóját 

 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a mentőket 

 

A tagintézmény igazgatónak 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. 
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7.1.  A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

A dolgozók alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint, ha észlelik, hogy a gyermek 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az intézményi munkavédelmi szabályzat, 

valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv intézkedéseit. Tanuló, illetve 

gyermekbalesetnek az számít: a gyermeket/tanulót a szakszolgálati ellátás során a pedagógus 

felügyelete alatt éri baleset. 

A tagintézményben 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 intézkedésre 

jogosult felelős vezetőjének. 

 

7.2.  Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

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 a tagintézmény minden dolgozójának, és a vizsgálaton részt vevő 

gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 

A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a 

Munkavédelmi és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

8. Kulcsok használati rendje 

A tagintézmény nyitásához és zárásához tartozó kulcs és a riasztó kód alkalmazása. 

A részletes szabályozást a Kulcskezelési Szabályzat tartalmazza. 

 

9. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága  

A tagintézmény jogszabályban meghatározott nyilvános dokumentumai a dolgozók részére 

bármikor megtekinthetők az igazgatói irodában/ügyviteli irodában. 
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A dokumentumok mindazok számára, akik nem állnak jogviszonyban a tagintézménnyel, a 

várószobában kifüggesztett tájékoztató alapján igény szerint szintén megtekinthetők az 

igazgatói irodában/ügyviteli irodában, valamint megtekinthetők a tagintézmény honlapján. 
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17. sz. melléklet 

 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat V. kerületi 

Tagintézménye 

 

TAGINTÉZMÉNY SZERVEZÉSÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYZAT  

1. Általános rendelkezések 

A tagintézmény jogállása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatának 

tagintézményi székhely (tagintézményi telephely) 

 

2. A tagintézményre vonatkozó adatok 

2.1 Hivatalos megnevezése: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat V. Kerületi 

Tagintézménye 

 

2.2 Feladat ellátási helyei:  

  Tagintézményi székhely: 1052 Budapest, Vármegye u. 11-13. 

         

2.3 Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

  Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

  Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

  Alapító székhelye: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. 

  Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

  Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

 

2.4 OM azonosító: 101878 

  

2.5 Pedagógiai szakszolgálat feladatai: 

 Tagintézmény székhely: 1052 Budapest, Vármegye u. 11-13. II. emelet 

nevelési tanácsadás 

logopédiai ellátás részben 

gyógytestnevelés : 1 iskolában, 1 bérelt helyiségben, uszodában 
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óvoda-iskolapszichológiai ellátás 

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

fejlesztő nevelés 

szakértői bizottsági tevékenység 

konduktív pedagógiai ellátás 

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

 

2.6 A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat 

joga 

   Tagintézmény székhely/Telephely:  1052 Budapest,  

       Vármegye u. 11-13. II. emelet 

  Helyrajzi száma: 24.264 

 Hasznos alapterülete: 319 m2 

 KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

 Működtető neve: Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft. 

 Működtető székhelye: 1056 Budapest, Nádor u. 36. 

 

2.7 A tagintézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata 

 

 

Hosszú bélyegző: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat V. Kerületi Tagintézménye 

1052 Budapest, Vármegye u. 11-13. 

Tel.: 317-3068; Fax: 317-3086 
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Körbélyegző: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat V. Kerületi Tagintézménye 

1052 Budapest, Vármegye u. 11-13. 

 

 

A tag intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 tagintézmény igazgató 

 tagintézmény igazgatóhelyettes 

A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadományozásra a tagintézmény 

igazgató jogosult, távollétében a helyettesítési rend szerint a tagintézmény igazgatóhelyettes 

jogosult. 

A jogkörök elkülönítése, az adminisztráció gördülékenysége érdekében pecsételési rend 

kialakítása szükséges. A tagintézményi pecsételési rend elsősorban az adminisztrációs, 

beosztotti szinten történő működést segíti. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az 

ügyviteli és iratkezelési szabályzat tartalmazza.  

 

2.8  Vállalkozási tevékenység 

 Az intézményvállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

3. A működés rendje 

3.1.   Igazgatótanács 

Az Nkt. 69.§ (1) bekezdése a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az 

igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el. 

 

3.2. Tagintézmény-vezetői tanács 

Amennyiben van tagintézmény-vezetői tanács, a tagintézmény igazgató a tagintézmény vezetésével 

összefüggő feladatait – az igazgatóhelyettesek, és a tagintézmény egyes telephelyeinek választott 

képviselőiből álló – tagintézmény-vezetői tanács közreműködésével látja el. 

Amennyiben van tagintézmény- vezetői tanács, annak tagjai: 
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 Folyamatosan figyelemmel kísérik a tagintézményben folyó szakszolgálati munka 

helyzetét. 

 Különös figyelmet fordítanak az intézményi munkatervben foglaltak végrehajtására. 

 Javaslatot tesznek az tagintézmény igazgatónak a tagintézmény személyi és tárgyi 

feltételeinek javítására vonatkozóan. 

 Segítik a telephelyek szakmai munkájának koordinálását, szakmai tapasztalatok 

megtárgyalásával, egyeztetésével, közös feladatok kimunkálásával, a tagintézményi 

vezetéssel való egyeztetéssel, továbbá a feladatok végrehajtásának összehangolásával. 

 A tagintézmény-vezetői tanács együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel. 

 A fővárosi szakmai munkaközösségek vezetői a tagintézmény-vezetői tanács ülésein 

tanácskozási joggal részt vehetnek.  

 

3.3. A vezetők közötti feladatmegosztás: 

Tagintézmény igazgató: 

 munkáját a tagintézmény-vezetői tanács bevonásával végzi. 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel: 

- a szakmai munkáért, és a szakmai dokumentumokért, 

- 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. 

 

 Kapcsolatot tart: 

- a főigazgatóval,  

- a székhellyel, 

- a működtető gazdasági központtal, 

- fenntartóval. 
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 Nyilvántartást, statisztikát vezet: 

- a rendkívüli eseményekről melyet a főigazgató felé továbbít, 

- nyilvántartást, statisztikát készít a pedagógus és a gyermek/tanuló adataitól, azt 

harmadik személynek a jogszabályokban előírtak szerint adja ki. 

 

 Részt vesz az intézményét érintő gazdasági feladatok kialakításában és a 

végrehajtási munkálataiban: 

- költségvetés előkészítői munkálataiban, 

-  a szakmai létszám kialakításában, 

- részt vesz az intézményi selejtezési, leltározási munkálataiban, 

- felel az intézmény teljes vagyonáért, nyilvántartásáért, szakmai dokumentumaiért és a 

szakmai kiadásaiért. 

 

 Részt vesz a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában: 

- elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, 

- a munkaidő-beosztást, ellenőrzi végrehajtását és leigazolja a munkaidő nyilvántartást, 

- meghatározza az általánostól eltérő munkarendet,  

- leigazolja az óraadók és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott feladatellátók 

teljesítését,  

- valamint leigazolja a kiküldetéssel kapcsolatos teljesítéseket,  

- elrendeli a helyettesítést, a többletmunkát, és a leigazolásáról gondoskodik. 

 

 Egyéb feladatai: 

- ellenőrzési ütemtervet készít és ellenőrzési feladatokat lát el, 

- felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

- beutalót ad a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

Tagintézmény igazgatóhelyettes 

 általános jelleggel helyettesíti a tagintézmény igazgatót, 

 ellátja a tagintézmény igazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

/Feladatainak részletezését a munkaköri leírása tartalmazza./ 
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3.4. A tagintézmény működési rendje 

A tagintézmény nyitva tartási rendje:  

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vezetőjének döntése alapján július 1.- augusztus 21. között legfeljebb kéthetes 

egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el. A folyamatos működést a nyári nyitva tartással 

biztosítjuk, a szabadságolási tervet is figyelembe véve. 

A tagintézmény nyitva tartása: Hétfőtől-csütörtökig 8-19 óráig, pénteken 8-16 óráig 

Téli időszakban (november, december, január) a nyitva tartás hétfőtől-csütörtökig 8-18/19 

óráig, pénteken 8-16 óráig az intézmény telítettségétől függően változhat. 

 

A szakmai tevékenység rendje: 

A szakmai tevékenységet a tagintézmény a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet, valamint a 

szakmai protokollokban foglaltak alapján látja el.  

 

A pedagógiai munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásba történő részvételének a 

rendje: 

 A pedagógusok szakmai részvételét a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt 

szakmai feladatokban, a tagintézményben az adott pedagógus munkaköri leírása tartalmazza.  

 

A tagintézménybe való belépés és benntartózkodás rendje: 

A tagintézmény igazgatója munkaideje felhasználását és beosztását a számára előírt kötelező 

tanórák és foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni 

(Nkt.69. § (5)). 

Az intézményben kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a szakszolgálati ellátást 

igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik. 

A beutalás módjától függetlenül az intézmény szolgáltatásait az azt igénylők a 

székhelyintézményben és a tagintézményekben a kialakított rend szerint vehetik igénybe 

melyre az intézmény előjegyzési időpontot ad.  

A szakszolgálati intézménybe vizsgálatra, foglalkozásra érkezőket az erre kijelölt alkalmazott 

fogadja. Egyezteti az aktuális napra előjegyzettek nevét, és az érintett munkatársat értesíti a 

kliens megérkezéséről.  
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Előjegyzési időpontért intézménybe érkező kliensek az adminisztrációs irodán vagy a 

vizsgálatot végző szakemberrel való közvetlen időpont egyeztetés után kötelesek az 

intézményt elhagyni.  Az intézményben előjegyzési időponttal rendelkező kliensek a 

várakozásra rendszeresített helyiségeket és mellékhelyiséget szabadon használják, azonban 

foglalkoztató helyiségekben egyedül nem tartózkodhatnak.  

 

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket, tanulót 

kísérő szülő, törvényes képviselő, gondviselő személy a vizsgálat vagy foglalkozás 

időtartamára.  

Az intézményt használók a szolgáltatás igényvételét követően kötelesek az intézmény épületét 

elhagyni, erre szükség esetén az intézmény bármely dolgozója köteles felhívni az 

intézményben hosszadalmasan benn tartózkodók figyelmét.   

 

A szakszolgálati intézmény biztonságos működését garantáló szabályok megtartása kötelező 

az intézmény területén tartózkodók számára. 

 

3.5. Szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

A tagintézmény, melynek tevékenysége főképp a szülőkre és gyermekekre irányul, feladatait 

szolgáltatási jellegű tevékenységével összhangban látja el, feladatainak megfelelően tart 

kapcsolatot a szülőkkel. 

A kapcsolattartás kapcsolódhat minden szakszolgálati tevékenységhez, lehet tájékozódó 

jellegű, illetve nyomon követő. 

A kapcsolattartás történhet:  

 személyesen, 

 szervezett, csoportos keretek között, 

 telefonon,  

 levél formájában, valamint  

 elektronikus úton. 

A szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek, tanuló szüleivel az érintett szakemberek 

tartják a kapcsolatot. Igény esetén a tagintézmény igazgató minden szülőt fogad a 

szakszolgálati feladatellátást érintő ügyben, előre egyeztetett időpontban. 
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4. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

 

4.1. Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel és gyámhatósággal való kapcsolat:  

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a tagintézmény működési területén lévő nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

szociális és gyámhatósági intézményekkel. 

 

Formája:  

- közös értekezlet, 

- esetmegbeszélő, 

- személyes és telefonos konzultáció, 

- levél.  

 

4.2. Az 4.1. alá nem tartozó külső kapcsolatok 

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a következő intézményekkel: 

 megyei, országos, tankerületi szakszolgálatokkal  

 területen működő nevelési-oktatási intézményekkel 

 egészségügyi intézményekkel és szakdolgozóival 

 aktuális rendszerességgel, a vizsgálati vélemények megküldésével, a kerületi 

önkormányzatok jegyzőivel/járási hivatalokkal  

 közvetett kapcsolatban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oktatási és 

Köznevelési Főosztályának munkatársaival 

 illetékes hatóságokkal 

 a civil szféra képviselőivel 

 Nemzeti Tehetségponttal 

 folyamatosan kapcsolatban van a helyi önkormányzattal 

 szakmai kapcsolatot tart egyetemekkel, főiskolákkal  

 szükség szerint –itt fel nem sorolt –intézményekkel. 
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5. Belső ellenőrzés rendje 

Az ellenőrzés általános feltételei: 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a tagintézmény igazgató 

felelős.  

Ellenőrzési tervet készít és ezt az éves munkatervben rögzíti.  

Az éves munkatervben rögzített ellenőrzések mellett alkalomszerűen is sor kerülhet 

ellenőrzésre.  

Az ellenőrzés célja, hogy segítse a minél hatékonyabb munkavégzést, kiterjed a szakmai és 

egyéb feladatok ellátásának területeire.  

Segíti a tagintézmény igazgatói intézkedések végrehajtását, hozzájárul a hibák, hiányosságok, 

szabálytalanságok megelőzéséhez és korrigálásához. Támpontot jelent az évenként történő 

minősítésekhez. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanévvégi értékeléskor a tagintézmény igazgató beszámol a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet előtt. Az ellenőrzési tervet és beszámolót a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. 

 

6. Kártérítési kötelezettség 

A tagintézmény területén keletkezett kárért a károkozó tartozik felelősséggel, azt a törvényi 

előírásoknak megfelelően kell megtérítenie. 

A gyermekek által okozott kárról a szülőket tájékoztatni kell.  

 

7. Védő-óvó intézkedések 

A rendszeres egészségügyi ellátás rendje 

Az intézmény dolgozóinak egészségügyi ellátásáról – jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

üzemorvos gondoskodik. Valamennyi dolgozó köteles évenként üzemorvosi szűrővizsgálaton 

megjelenni és munkára való alkalmassága, egészsége érdekében az üzemorvossal 

együttműködni. 

 

Munkavédelem – tűzvédelem  

Minden tanév megkezdésekor (a tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódva) munka- 

és tűzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó.  

A munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Munkavédelmi és 

a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  
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A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők: 

A tagintézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a szakszolgálati tevékenységeket 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. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 tagintézmény igazgató, 

 tagintézmény igazgatóhelyettes, 

 vagy a tagintézmény igazgatója által írásban megbízott személy. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 a tagintézmény igazgatóját 

 az tagintézmény fenntartóját 

 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a mentőket 

 

A tagintézmény igazgatónak 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. 
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7.1. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

A dolgozók alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint, ha észlelik, hogy a gyermek 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az intézményi munkavédelmi szabályzat, 

valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv intézkedéseit. Tanuló, illetve 

gyermekbalesetnek az számít: a gyermeket/tanulót a szakszolgálati ellátás során a pedagógus 

felügyelete alatt éri baleset. 

A tagintézményben 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 intézkedésre 

jogosult felelős vezetőjének. 

 

7.2. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

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 a tagintézmény minden dolgozójának, és a vizsgálaton részt vevő 

gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 

A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a 

Munkavédelmi és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

8. Kulcsok használati rendje 

A tagintézmény nyitásához és zárásához tartozó kulcs és a riasztó kód alkalmazása. 

A részletes szabályozást a Kulcskezelési Szabályzat tartalmazza. 

 

9. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága  

A tagintézmény jogszabályban meghatározott nyilvános dokumentumai a dolgozók részére 

bármikor megtekinthetők az igazgatói irodában/ügyviteli irodában. 
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A dokumentumok mindazok számára, akik nem állnak jogviszonyban a tagintézménnyel, a 

várószobában kifüggesztett tájékoztató alapján igény szerint szintén megtekinthetők az 

igazgatói irodában/ügyviteli irodában, valamint megtekinthetők a tagintézmény honlapján. 
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18. sz. melléklet 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VI. kerületi 

Tagintézménye 

 
TAGINTÉZMÉNY SZERVEZÉSÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ 

SZABÁLYZAT 

 

1. Általános rendelkezések 

A tagintézmény jogállása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatának 

tagintézményi székhely (tagintézményi telephely) 

 

2. A tagintézményre vonatkozó adatok 

 

2.1. Hivatalos megnevezése: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VI. Kerületi 

Tagintézménye 

 

2.2. Feladat ellátási helyei: 

  Tagintézményi székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 46. 

         Tagintézményi telephely: 1065 Budapest, Nagymező utca 52. 

 

2.3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

  Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

  Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

  Alapító székhelye: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. 

  Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

  Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

2.4. OM azonosító: 101878 
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2.5. Pedagógiai szakszolgálat feladatai: 

Tagintézmény székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 46. 

nevelési tanácsadás 

logopédiai ellátás 

gyógytestnevelés 

óvoda-iskolapszichológiai ellátás 

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

fejlesztő nevelés 

szakértői bizottsági tevékenység 

konduktív pedagógiai ellátás 

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

2.6. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

Tagintézmény székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 46. 

Helyrajzi száma: 28.410 

Hasznos alapterülete: 247 m2 

KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

Működtető neve: Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata 

Működtető székhelye: 1067 Budapest, Eötvös utca 3. 

 

2.7. Pedagógiai szakszolgálat feladatai: 

Tagintézmény Telephely: 1065 Budapest, Nagymező utca 52. 

nevelési tanácsadás 

logopédiai ellátás 

gyógytestnevelés 

óvoda-iskolapszichológiai ellátás 

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

fejlesztő nevelés 

szakértői bizottsági tevékenység 

konduktív pedagógiai ellátás 

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 
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2.8. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

Tagintézmény Telephely: 1065 Budapest, Nagymező utca 52. 

Helyrajzi száma: 29130/17 

Hasznos alapterülete: 133 m2 

KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

Működtető neve: Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata 

Működtető székhelye: 1067 Budapest, Eötvös utca 3. 

 

2.9. A tagintézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata 

 

Hosszú bélyegző: 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VI. Kerületi Tagintézménye 

1062 Budapest, Bajza utca 46.  

Tel: 302-6692, Fax: 301-0830 

 

Körbélyegző: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VI. Kerületi Tagintézménye 

1062 Budapest, Bajza utca 46.  

 

 

 

 



Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

                         1077 Budapest, Izabella u. 12. 

235 

 

A tag intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 tagintézmény igazgató 

 tagintézmény igazgatóhelyettes 

A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadományozásra a tagintézmény 

igazgató jogosult, távollétében a helyettesítési rend szerint a tagintézmény igazgatóhelyettes 

jogosult. 

A jogkörök elkülönítése, az adminisztráció gördülékenysége érdekében pecsételési rend 

kialakítása szükséges. A tagintézményi pecsételési rend elsősorban az adminisztrációs, 

beosztotti szinten történő működést segíti. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az 

ügyviteli és iratkezelési szabályzat tartalmazza.  

 

2.10.  Vállalkozási tevékenység 

 Az intézményvállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

3. A működés rendje 

3.1.   Igazgatótanács 

Az Nkt. 69.§ (1) bekezdése a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az 

igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el. 

 

3.2. Tagintézmény-vezetői tanács 

 

Amennyiben van tagintézmény-vezetői tanács, a tagintézmény igazgató a tagintézmény 

vezetésével összefüggő feladatait – az igazgatóhelyettesek, és a tagintézmény egyes 

telephelyeinek választott képviselőiből álló – tagintézmény-vezetői tanács közreműködésével 

látja el. 

Amennyiben van tagintézmény- vezetői tanács, annak tagjai: 

 Folyamatosan figyelemmel kísérik a tagintézményben folyó szakszolgálati munka 

helyzetét. 

 Különös figyelmet fordítanak az intézményi munkatervben foglaltak végrehajtására. 

 Javaslatot tesznek az tagintézmény igazgatónak a tagintézmény személyi és tárgyi 

feltételeinek javítására vonatkozóan. 

 Segítik a telephelyek szakmai munkájának koordinálását, szakmai tapasztalatok 

megtárgyalásával, egyeztetésével, közös feladatok kimunkálásával, a tagintézményi 
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vezetéssel való egyeztetéssel, továbbá a feladatok végrehajtásának 

összehangolásával. 

 A tagintézmény-vezetői tanács együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel. 

 A fővárosi szakmai munkaközösségek vezetői a tagintézmény-vezetői tanács ülésein 

tanácskozási joggal részt vehetnek.  

 

3.3. A vezetők közötti feladatmegosztás: 

Tagintézmény igazgató: 

 munkáját a tagintézmény-vezetői tanács bevonásával végzi. 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel: 

- a szakmai munkáért, és a szakmai dokumentumokért, 

- 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. 

 

 Kapcsolatot tart: 

- a főigazgatóval,  

- a székhellyel, 

- a működtető gazdasági központtal, 

- fenntartóval. 

 

 Nyilvántartást, statisztikát vezet: 

- a rendkívüli eseményekről melyet a főigazgató felé továbbít, 

- nyilvántartást, statisztikát készít a pedagógus és a gyermek/tanuló adataitól, azt 

harmadik személynek a jogszabályokban előírtak szerint adja ki. 

 

 Részt vesz az intézményét érintő gazdasági feladatok kialakításában és a 

végrehajtási munkálataiban: 

- költségvetés előkészítői munkálataiban, 

-  a szakmai létszám kialakításában, 
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- részt vesz az intézményi selejtezési, leltározási munkálataiban, 

- felel az intézmény teljes vagyonáért, nyilvántartásáért, szakmai dokumentumaiért és a 

szakmai kiadásaiért. 

 

 Részt vesz a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában: 

- elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, 

- a munkaidő-beosztást, ellenőrzi végrehajtását és leigazolja a munkaidő nyilvántartást, 

- meghatározza az általánostól eltérő munkarendet,  

- leigazolja az óraadók és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott feladatellátók 

teljesítését,  

- valamint leigazolja a kiküldetéssel kapcsolatos teljesítéseket,  

- elrendeli a helyettesítést, a többletmunkát, és a leigazolásáról gondoskodik. 

 

 Egyéb feladatai: 

- ellenőrzési ütemtervet készít és ellenőrzési feladatokat lát el, 

- felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

- beutalót ad a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

Tagintézmény igazgatóhelyettes 

 általános jelleggel helyettesíti a tagintézmény igazgatót, 

 ellátja a tagintézmény igazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

/Feladatainak részletezését a munkaköri leírása tartalmazza./ 

 

3.4. A tagintézmény működési rendje 

A tagintézmény nyitva tartási rendje:  

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vezetőjének döntése alapján július 1.- augusztus 21. között legfeljebb kéthetes 

egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el. A folyamatos működést a nyári nyitva tartással 

biztosítjuk, a szabadságolási tervet is figyelembe véve. 

A tagintézmény nyitva tartása: H-Cs: 8-19, P: 8-17 
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A szakmai tevékenység rendje: 

A szakmai tevékenységet a tagintézmény a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet, valamint a 

szakmai protokollokban foglaltak alapján látja el.  

 

A pedagógiai munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásba történő részvételének a 

rendje: 

 A pedagógusok szakmai részvételét a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben 

foglalt szakmai feladatokban, a tagintézményben az adott pedagógus 

munkaköri leírása tartalmazza.  

 

A tagintézménybe való belépés és benntartózkodás rendje: 

A tagintézmény igazgatója munkaideje felhasználását és beosztását a számára előírt kötelező 

tanórák és foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni 

(Nkt.69. § (5)). 

Az intézményben kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a szakszolgálati ellátást 

igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik. 

A beutalás módjától függetlenül az intézmény szolgáltatásait az azt igénylők a 

székhelyintézményben és a tagintézményekben a kialakított rend szerint vehetik igénybe 

melyre az intézmény előjegyzési időpontot ad.  

A szakszolgálati intézménybe vizsgálatra, foglalkozásra érkezőket az erre kijelölt alkalmazott 

fogadja. Egyezteti az aktuális napra előjegyzettek nevét, és az érintett munkatársat értesíti a 

kliens megérkezéséről.  

Előjegyzési időpontért intézménybe érkező kliensek az adminisztrációs irodán vagy a 

vizsgálatot végző szakemberrel való közvetlen időpont egyeztetés után kötelesek az 

intézményt elhagyni.  Az intézményben előjegyzési időponttal rendelkező kliensek a 

várakozásra rendszeresített helyiségeket és mellékhelyiséget szabadon használják, azonban 

foglalkoztató helyiségekben egyedül nem tartózkodhatnak.  

 

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket, tanulót 

kísérő szülő, törvényes képviselő, gondviselő személy a vizsgálat vagy foglalkozás 

időtartamára.  
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Az intézményt használók a szolgáltatás igényvételét követően kötelesek az intézmény épületét 

elhagyni, erre szükség esetén az intézmény bármely dolgozója köteles felhívni az 

intézményben hosszadalmasan benn tartózkodók figyelmét.   

 

A szakszolgálati intézmény biztonságos működését garantáló szabályok megtartása kötelező 

az intézmény területén tartózkodók számára. 

 

3.5. Szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

 

A tagintézmény, melynek tevékenysége főképp a szülőkre és gyermekekre irányul, feladatait 

szolgáltatási jellegű tevékenységével összhangban látja el, feladatainak megfelelően tart 

kapcsolatot a szülőkkel. 

A kapcsolattartás kapcsolódhat minden szakszolgálati tevékenységhez, lehet tájékozódó 

jellegű, illetve nyomon követő. 

A kapcsolattartás történhet:  

 személyesen, 

 szervezett, csoportos keretek között, 

 telefonon,  

 levél formájában, valamint  

 elektronikus úton. 

A szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek, tanuló szüleivel az érintett szakemberek 

tartják a kapcsolatot. Igény esetén a tagintézmény igazgató minden szülőt fogad a 

szakszolgálati feladatellátást érintő ügyben, előre egyeztetett időpontban. 

 

4. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

4.1. Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel és gyámhatósággal való kapcsolat:  

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a tagintézmény működési területén lévő nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

szociális és gyámhatósági intézményekkel. 
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Formája:  

- közös értekezlet, 

- esetmegbeszélő, 

- személyes és telefonos konzultáció, 

- levél.  

 

4.2. Az 4.1. alá nem tartozó külső kapcsolatok 

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a következő intézményekkel: 

 megyei, országos, tankerületi szakszolgálatokkal  

 területen működő nevelési-oktatási intézményekkel 

 egészségügyi intézményekkel és szakdolgozóival 

 aktuális rendszerességgel, a vizsgálati vélemények megküldésével, a kerületi 

önkormányzatok jegyzőivel/járási hivatalokkal  

 közvetett kapcsolatban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oktatási és 

Köznevelési Főosztályának munkatársaival 

 illetékes hatóságokkal 

 a civil szféra képviselőivel 

 Nemzeti Tehetségponttal 

 folyamatosan kapcsolatban van a helyi önkormányzattal 

 szakmai kapcsolatot tart egyetemekkel, főiskolákkal  

 szükség szerint –itt fel nem sorolt –intézményekkel. 

 

5. Belső ellenőrzés rendje 

Az ellenőrzés általános feltételei: 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a tagintézmény igazgató 

felelős.  

Ellenőrzési tervet készít és ezt az éves munkatervben rögzíti.  

Az éves munkatervben rögzített ellenőrzések mellett alkalomszerűen is sor kerülhet 

ellenőrzésre.  

Az ellenőrzés célja, hogy segítse a minél hatékonyabb munkavégzést, kiterjed a szakmai és 

egyéb feladatok ellátásának területeire.  
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Segíti a tagintézmény igazgatói intézkedések végrehajtását, hozzájárul a hibák, hiányosságok, 

szabálytalanságok megelőzéséhez és korrigálásához. Támpontot jelent az évenként történő 

minősítésekhez. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanévvégi értékeléskor a tagintézmény igazgató beszámol a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet előtt. Az ellenőrzési tervet és beszámolót a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. 

6. Kártérítési kötelezettség 

A tagintézmény területén keletkezett kárért a károkozó tartozik felelősséggel, azt a törvényi 

előírásoknak megfelelően kell megtérítenie. 

A gyermekek által okozott kárról a szülőket tájékoztatni kell.  

 

7. Védő-óvó intézkedések 

A rendszeres egészségügyi ellátás rendje 

Az intézmény dolgozóinak egészségügyi ellátásáról – jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

üzemorvos gondoskodik. Valamennyi dolgozó köteles évenként üzemorvosi szűrővizsgálaton 

megjelenni és munkára való alkalmassága, egészsége érdekében az üzemorvossal 

együttműködni. 

 

Munkavédelem – tűzvédelem  

Minden tanév megkezdésekor (a tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódva) munka- 

és tűzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó.  

A munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Munkavédelmi és 

a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők: 

A tagintézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a szakszolgálati tevékenységeket 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 
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 a robbantással történő fenyegetés. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 tagintézmény igazgató, 

 tagintézmény igazgatóhelyettes, 

 vagy a tagintézmény igazgatója által írásban megbízott személy. 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 a tagintézmény igazgatóját 

 az tagintézmény fenntartóját 

 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a mentőket 

 

A tagintézmény igazgatónak 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. 

 

7.1. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

A dolgozók alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint, ha észlelik, hogy a gyermek 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az intézményi munkavédelmi szabályzat, 

valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv intézkedéseit. Tanuló, illetve 

gyermekbalesetnek az számít: a gyermeket/tanulót a szakszolgálati ellátás során a pedagógus 

felügyelete alatt éri baleset. 

A tagintézményben a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén 

haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

 a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesítenie 
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 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 intézkedésre jogosult 

felelős vezetőjének. 

 

7.2. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

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 a tagintézmény minden dolgozójának, és a vizsgálaton részt vevő 

gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 

A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a 

Munkavédelmi és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

8. Kulcsok használati rendje 

A tagintézmény nyitásához és zárásához tartozó kulcs és a riasztó kód alkalmazása. 

A részletes szabályozást a Kulcskezelési Szabályzat tartalmazza. 

 

9. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága  

A tagintézmény jogszabályban meghatározott nyilvános dokumentumai a dolgozók részére 

bármikor megtekinthetők az igazgatói irodában/ügyviteli irodában. 

A dokumentumok mindazok számára, akik nem állnak jogviszonyban a tagintézménnyel, a 

várószobában kifüggesztett tájékoztató alapján igény szerint szintén megtekinthetők az 

igazgatói irodában/ügyviteli irodában, valamint megtekinthetők a tagintézmény honlapján. 
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19. sz. melléklet 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VII. kerületi 

Tagintézménye 

 

TAGINTÉZMÉNY SZERVEZÉSÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE 

VONATKOZÓSZABÁLYZAT  

 

1. Általános rendelkezések 

A tagintézmény jogállása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatának 

tagintézményi székhelye. 

 

2. A tagintézményre vonatkozó adatok 

2.1. Hivatalos megnevezése:  

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VII. Kerületi Tagintézménye 

2.2. Feladat ellátási helyei: 

 Tagintézményi székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 10. 

 Tagintézményi telephely:- 

 

2.3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

  Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

  Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

  Alapító székhelye: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. 

  Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

  Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

 

2.4. OM azonosító: 101878 
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2.5. Pedagógiai szakszolgálat feladatai: 

 Tagintézmény székhely:  

nevelési tanácsadás 

logopédiai ellátás 

gyógytestnevelés 

óvoda-iskolapszichológiai ellátás 

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

fejlesztő nevelés 

szakértői bizottsági tevékenység 

konduktív pedagógiai ellátás 

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

 

2.6. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

 Tagintézmény székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 10. 

  Helyrajzi száma: 34217/2/A/67 

 Hasznos alapterülete: 485 m² 

 KLIK jogköre:ingyenes használati jog 

 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

 Működtető neve: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat

  Működtető székhelye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.   

 

2.7. A tagintézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata 

Hosszú bélyegző: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VII. Kerületi Tagintézménye,  

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 10. T.: 342-15-52, 321-58-70 

Fövárosi Pedagógiai Szakszolgálat  
VII. Kerületi Tagintézménye  

1075 Bp., Rumbach S. u. 10. 
T.: 342-15-52, 321-58-70 

 

Körbélyegző: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VII. Kerületi Tagintézménye + címer 
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A tagintézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 tagintézmény igazgató 

 tagintézmény igazgatóhelyettes 

A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadományozásra a tagintézmény 

igazgató jogosult, távollétében a helyettesítési rend szerint a tagintézmény igazgatóhelyettes 

jogosult. 

A jogkörök elkülönítése, az adminisztráció gördülékenysége érdekében pecsételési rend 

kialakítása szükséges. A tagintézményi pecsételési rend elsősorban az adminisztrációs, 

beosztotti szinten történő működést segíti. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az 

ügyviteli és iratkezelési szabályzat tartalmazza.  

 

2.8. Vállalkozási tevékenység 

 Az intézményvállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

3. A működés rendje 

3.1.   Igazgatótanács 

Az Nkt. 69.§ (1) bekezdése a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az 

igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el. 

 

3.2. Tagintézmény-vezetői tanács 

Amennyiben van tagintézmény-vezetői tanács, a tagintézmény igazgató a tagintézmény vezetésével 

összefüggő feladatait – az igazgatóhelyettesek, és a tagintézmény egyes telephelyeinek választott 

képviselőiből álló – tagintézmény-vezetői tanács közreműködésével látja el. 

Amennyiben van tagintézmény- vezetői tanács, annak tagjai: 

 Folyamatosan figyelemmel kísérik a tagintézményben folyó szakszolgálati munka 

helyzetét. 

 Különös figyelmet fordítanak az intézményi munkatervben foglaltak végrehajtására. 
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 Javaslatot tesznek az tagintézmény igazgatónak a tagintézmény személyi és tárgyi 

feltételeinek javítására vonatkozóan. 

 Segítik a telephelyek szakmai munkájának koordinálását, szakmai tapasztalatok 

megtárgyalásával, egyeztetésével, közös feladatok kimunkálásával, a tagintézményi 

vezetéssel való egyeztetéssel, továbbá a feladatok végrehajtásának összehangolásával. 

 A tagintézmény-vezetői tanács együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel. 

 A fővárosi szakmai munkaközösségek vezetői a tagintézmény-vezetői tanács ülésein 

tanácskozási joggal részt vehetnek.  

 

3.3. A vezetők közötti feladatmegosztás: 

Tagintézmény igazgató: 

 munkáját a tagintézmény-vezetői tanács bevonásával végzi. 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel: 

- a szakmai munkáért, és a szakmai dokumentumokért, 

- 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. 

 

 Kapcsolatot tart: 

- a főigazgatóval,  

- a székhellyel, 

- a működtető gazdasági központtal, 

- fenntartóval. 

 

 Nyilvántartást, statisztikát vezet: 

- a rendkívüli eseményekről melyet a főigazgató felé továbbít, 

- nyilvántartást, statisztikát készít a pedagógus és a gyermek/tanuló adataitól, azt 

harmadik személynek a jogszabályokban előírtak szerint adja ki. 
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 Részt vesz az intézményét érintő gazdasági feladatok kialakításában és a 

végrehajtási munkálataiban: 

- költségvetés előkészítői munkálataiban, 

-  a szakmai létszám kialakításában, 

- részt vesz az intézményi selejtezési, leltározási munkálataiban, 

- felel az intézmény teljes vagyonáért, nyilvántartásáért, szakmai dokumentumaiért és a 

szakmai kiadásaiért. 

 

 Részt vesz a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában: 

- elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, 

- a munkaidő-beosztást, ellenőrzi végrehajtását és leigazolja a munkaidő nyilvántartást, 

- meghatározza az általánostól eltérő munkarendet,  

- leigazolja az óraadók és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott feladatellátók 

teljesítését,  

- valamint leigazolja a kiküldetéssel kapcsolatos teljesítéseket,  

- elrendeli a helyettesítést, a többletmunkát, és a leigazolásáról gondoskodik. 

 

 Egyéb feladatai: 

- ellenőrzési ütemtervet készít és ellenőrzési feladatokat lát el, 

- felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

- beutalót ad a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

Tagintézmény igazgatóhelyettes 

 általános jelleggel helyettesíti a tagintézmény igazgatót, 

 ellátja a tagintézmény igazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

/Feladatainak részletezését a munkaköri leírása tartalmazza./ 

 

3.4. A tagintézmény működési rendje 

A tagintézmény nyitvatartási rendje:  

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vezetőjének döntése alapján július 1.- augusztus 21. között legfeljebb kéthetes 

egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el. A folyamatos működést a nyári nyitva tartással 

biztosítjuk, a szabadságolási tervet is figyelembe véve. 
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A tagintézmény nyitva tartása: H-CS: 8-18, P:8-13 

 

A szakmai tevékenység rendje: 

A szakmai tevékenységet a tagintézmény a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet, valamint a 

szakmai protokollokban foglaltak alapján látja el.  

A pedagógiai munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásba történő részvételének a 

rendje: 

 A pedagógusok szakmai részvételét a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt 

szakmai feladatokban, a tagintézményben az adott pedagógus munkaköri leírása tartalmazza.  

 

A tagintézménybe való belépés és benntartózkodás rendje: 

A tagintézmény igazgatója munkaideje felhasználását és beosztását a számára előírt kötelező 

tanórák és foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni 

(Nkt.69. § (5)). 

Az intézményben kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a szakszolgálati ellátást 

igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik. 

A beutalás módjától függetlenül az intézmény szolgáltatásait az azt igénylők a 

székhelyintézményben és a tagintézményekben a kialakított rend szerint vehetik igénybe 

melyre az intézmény előjegyzési időpontot ad.  

A szakszolgálati intézménybe vizsgálatra, foglalkozásra érkezőket az erre kijelölt alkalmazott 

fogadja. Egyezteti az aktuális napra előjegyzettek nevét, és az érintett munkatársat értesíti a 

kliens megérkezéséről.  

Előjegyzési időpontért intézménybe érkező kliensek az adminisztrációs irodán vagy a 

vizsgálatot végző szakemberrel való közvetlen időpont egyeztetés után kötelesek az 

intézményt elhagyni.  Az intézményben előjegyzési időponttal rendelkező kliensek a 

várakozásra rendszeresített helyiségeket és mellékhelyiséget szabadon használják, azonban 

foglalkoztató helyiségekben egyedül nem tartózkodhatnak.  

 

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket, tanulót 

kísérő szülő, törvényes képviselő, gondviselő személy a vizsgálat vagy foglalkozás 

időtartamára.  
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Az intézményt használók a szolgáltatás igényvételét követően kötelesek az intézmény épületét 

elhagyni, erre szükség esetén az intézmény bármely dolgozója köteles felhívni az 

intézményben hosszadalmasan benn tartózkodók figyelmét.   

 

A szakszolgálati intézmény biztonságos működését garantáló szabályok megtartása kötelező 

az intézmény területén tartózkodók számára. 

 

3.5. Szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

 

A tagintézmény, melynek tevékenysége főképp a szülőkre és gyermekekre irányul, feladatait 

szolgáltatási jellegű tevékenységével összhangban látja el, feladatainak megfelelően tart 

kapcsolatot a szülőkkel. 

A kapcsolattartás kapcsolódhat minden szakszolgálati tevékenységhez, lehet tájékozódó 

jellegű, illetve nyomon követő. 

A kapcsolattartás történhet:  

 személyesen, 

 szervezett, csoportos keretek között, 

 telefonon,  

 levél formájában, valamint  

 elektronikus úton. 

A szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek, tanuló szüleivel az érintett szakemberek 

tartják a kapcsolatot. Igény esetén a tagintézmény igazgató minden szülőt fogad a 

szakszolgálati feladatellátást érintő ügyben, előre egyeztetett időpontban. 

 

4. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

 

4.1. Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel és gyámhatósággal való kapcsolat:  

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a tagintézmény működési területén lévő nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

szociális és gyámhatósági intézményekkel. 
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Formája: 

- közös értekezlet, 

- esetmegbeszélő, 

- személyes és telefonos konzultáció, 

- levél. 

 

4.2. Az 4.1. alá nem tartozó külső kapcsolatok 

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a következő intézményekkel: 

 megyei, országos, tankerületi szakszolgálatokkal  

 területen működő nevelési-oktatási intézményekkel 

 egészségügyi intézményekkel és szakdolgozóival 

 aktuális rendszerességgel, a vizsgálati vélemények megküldésével, a kerületi 

önkormányzatok jegyzőivel/járási hivatalokkal 

 közvetett kapcsolatban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oktatási és 

Köznevelési Főosztályának munkatársaival 

 illetékes hatóságokkal 

 a civil szféra képviselőivel 

 Nemzeti Tehetségponttal 

 folyamatosan kapcsolatban van a helyi önkormányzattal 

 szakmai kapcsolatot tart egyetemekkel, főiskolákkal 

 szükség szerint –itt fel nem sorolt –intézményekkel. 

 

5. Belső ellenőrzés rendje 

Az ellenőrzés általános feltételei: 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a tagintézmény igazgató 

felelős.  

Ellenőrzési tervet készít és ezt az éves munkatervben rögzíti.  

Az éves munkatervben rögzített ellenőrzések mellett alkalomszerűen is sor kerülhet 

ellenőrzésre.  

Az ellenőrzés célja, hogy segítse a minél hatékonyabb munkavégzést, kiterjed a szakmai és 

egyéb feladatok ellátásának területeire.  
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Segíti a tagintézmény igazgatói intézkedések végrehajtását, hozzájárul a hibák, hiányosságok, 

szabálytalanságok megelőzéséhez és korrigálásához. Támpontot jelent az évenként történő 

minősítésekhez. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanévvégi értékeléskor a tagintézmény igazgató beszámol a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet előtt. Az ellenőrzési tervet és beszámolót a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. 

 

6. Kártérítési kötelezettség 

A tagintézmény területén keletkezett kárért a károkozó tartozik felelősséggel, azt a törvényi 

előírásoknak megfelelően kell megtérítenie. 

A gyermekek által okozott kárról a szülőket tájékoztatni kell.  

 

7. Védő-óvó intézkedések 

A rendszeres egészségügyi ellátás rendje 

Az intézmény dolgozóinak egészségügyi ellátásáról – jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

üzemorvos gondoskodik. Valamennyi dolgozó köteles évenként üzemorvosi szűrővizsgálaton 

megjelenni és munkára való alkalmassága, egészsége érdekében az üzemorvossal 

együttműködni. 

 

Munkavédelem – tűzvédelem  

Minden tanév megkezdésekor (a tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódva) munka- 

és tűzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó.  

A munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Munkavédelmi és 

a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők: 

A tagintézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a szakszolgálati tevékenységeket 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. 
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Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 tagintézmény igazgató, 

 tagintézmény igazgatóhelyettes, 

 vagy a tagintézmény igazgatója által írásban megbízott személy. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 a tagintézmény igazgatóját 

 a tagintézmény fenntartóját 

 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a mentőket 

 

A tagintézmény igazgatónak 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. 

 

7.1. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

A dolgozók alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint, ha észlelik, hogy a gyermek 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az intézményi munkavédelmi szabályzat, 

valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv intézkedéseit. Tanuló, illetve 

gyermekbalesetnek az számít: a gyermeket/tanulót a szakszolgálati ellátás során a pedagógus 

felügyelete alatt éri baleset. 

A tagintézményben 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 
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 a gyermeket ért balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell intézkedésre 

jogosult felelős vezetőjének. 

 

7.2. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

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 a tagintézmény minden dolgozójának, és a vizsgálaton részt vevő 

gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 

A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a 

Munkavédelmi és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

8. Kulcsok használati rendje 

A tagintézmény nyitásához és zárásához tartozó kulcs és a riasztó kód alkalmazása. 

A részletes szabályozást a Kulcskezelési Szabályzat tartalmazza. 

 

9. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága  

A tagintézmény jogszabályban meghatározott nyilvános dokumentumai a dolgozók részére 

bármikor megtekinthetők az igazgatói irodában/ügyviteli irodában. 

A dokumentumok mindazok számára, akik nem állnak jogviszonyban a tagintézménnyel, a 

várószobában kifüggesztett tájékoztató alapján igény szerint szintén megtekinthetők az 

igazgatói irodában/ügyviteli irodában, valamint megtekinthetők a tagintézmény honlapján. 
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20. sz. melléklet  

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. kerületi 

Tagintézménye 

 

TAGINTÉZMÉNY SZERVEZÉSÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYZAT  

 

1. Általános rendelkezések 

A tagintézmény jogállása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatának 

tagintézményi székhely (tagintézményi telephely) 

 

2. A tagintézményre vonatkozó adatok 

2.1. Hivatalos megnevezése: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. Kerületi Tagintézménye 

2.2.  Feladat ellátási helyei:  

Tagintézményi székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 4. 

Tagintézményi telephely: - 

 

2.3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

Alapító székhelye: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. 

Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

 

2.4. OM azonosító: 101878 
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2.5. Pedagógiai szakszolgálat feladatai: 

Tagintézmény székhely  

 nevelési tanácsadás 

 logopédiai ellátás 

 gyógytestnevelés 

 óvoda-iskolapszichológiai ellátás 

 gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

 fejlesztő nevelés 

 szakértői bizottsági tevékenység 

 konduktív pedagógiai ellátás 

 kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

 

- Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  (1085 

Budapest, Somogyi Béla u 9-15.) 

ellátott alapfeladat: gyógytestnevelés 

 

- Bárczi Gusztáv Óvoda Általános Iskola és Készségfejlesztő Szakiskola (1082 

Budapest, Üllői út 76.) 

ellátott alapfeladat: 

 gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

 fejlesztő nevelés 

 

2.6. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

Tagintézmény székhely/Telephely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 4. 

Helyrajzi száma: 34694 

Hasznos alapterülete: nettó 4178,44/271,44 nm 

KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  
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Működtető neve:  

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Működtető székhelye:  

      1082 Budapest, Baross u. 63-67. 

 

 

2.7. A tagintézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata 

Hosszú bélyegző:  

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. Kerületi Tagintézménye 

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 4. 

Tel.: 3039598 

OM azonosító: 101878 

 

 
Körbélyegző: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. Kerületi Tagintézménye 

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 4. 

Tel.: 3039598 

OM azonosító: 101878 

 
A tagintézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 tagintézmény igazgató 

 tagintézmény igazgatóhelyettes 

 az ügyintéző (szakszolgálati titkár) 
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A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadományozásra a tagintézmény 

igazgató jogosult, távollétében a helyettesítési rend szerint a tagintézmény igazgatóhelyettes 

jogosult. 

A jogkörök elkülönítése, az adminisztráció gördülékenysége érdekében pecsételési rend 

kialakítása szükséges. A tagintézményi pecsételési rend elsősorban az adminisztrációs, 

beosztotti szinten történő működést segíti. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az 

ügyviteli és iratkezelési szabályzat tartalmazza.  

 

2.8. Vállalkozási tevékenység 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

3. A működés rendje 

3.1.   Igazgatótanács 

Az Nkt. 69.§ (1) bekezdése a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az 

igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el. 

 

3.2. Tagintézmény-vezetői tanács 

Amennyiben van tagintézmény-vezetői tanács, a tagintézmény igazgató a tagintézmény 

vezetésével összefüggő feladatait – az igazgatóhelyettesek, és a tagintézmény egyes 

telephelyeinek választott képviselőiből álló – tagintézmény-vezetői tanács közreműködésével 

látja el. 

Amennyiben van tagintézmény- vezetői tanács, annak tagjai: 

 Folyamatosan figyelemmel kísérik a tagintézményben folyó szakszolgálati munka 

helyzetét. 

 Különös figyelmet fordítanak az intézményi munkatervben foglaltak végrehajtására. 

 Javaslatot tesznek a tagintézmény igazgatónak a tagintézmény személyi és tárgyi 

feltételeinek javítására vonatkozóan. 

 Segítik a telephelyek szakmai munkájának koordinálását, szakmai tapasztalatok 

megtárgyalásával, egyeztetésével, közös feladatok kimunkálásával, a tagintézményi 

vezetéssel való egyeztetéssel, továbbá a feladatok végrehajtásának 

összehangolásával. 

 A tagintézmény-vezetői tanács együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel. 
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 A fővárosi szakmai munkaközösségek vezetői a tagintézmény-vezetői tanács ülésein 

tanácskozási joggal részt vehetnek.  

 

3.3. A vezetők közötti feladatmegosztás: 

A tagintézmény igazgató: 

 munkáját a tagintézmény-vezetői tanács bevonásával végzi. 

 közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel:  

- a szakmai munkáért, és a szakmai dokumentumokért, 

- a szakalkalmazotti testület vezetéséért, 

- a szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, 

végrehajtásának 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. 

 

 Kapcsolatot tart: 

- a főigazgatóval,  

- a székhellyel, 

- a működtető gazdasági központtal, 

- fenntartóval. 

 

 Nyilvántartást, statisztikát vezet: 

- a rendkívüli eseményekről melyet a főigazgató felé továbbít, 

- nyilvántartást, statisztikát készít a pedagógus és a gyermek/tanuló adataitól, azt 

harmadik személynek a jogszabályokban előírtak szerint adja ki. 

 

 Részt vesz az intézményét érintő gazdasági feladatok kialakításában és a 

végrehajtási munkálataiban: 

- költségvetés előkészítői munkálataiban, 

- a szakmai létszám kialakításában, 

- részt vesz az intézményi selejtezési, leltározási munkálataiban, 

- felel az intézmény teljes vagyonáért, nyilvántartásáért, szakmai dokumentumaiért 

és a szakmai kiadásaiért. 
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 Részt vesz a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában: 

- elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, 

- a munkaidő-beosztást, ellenőrzi végrehajtását és leigazolja a munkaidő 

nyilvántartást, 

- meghatározza az általánostól eltérő munkarendet,  

- leigazolja az óraadók és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott feladatellátók 

teljesítését,  

- valamint leigazolja a kiküldetéssel kapcsolatos teljesítéseket,  

- elrendeli a helyettesítést, a többletmunkát, és a leigazolásáról gondoskodik. 

 

 Egyéb feladatai: 

- ellenőrzési ütemtervet készít és ellenőrzési feladatokat lát el, 

- felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

- beutalót ad a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

Tagintézmény igazgatóhelyettes 

 általános jelleggel helyettesíti a tagintézmény igazgatót, 

 ellátja a tagintézmény igazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

/Feladatainak részletezését a munkaköri leírása tartalmazza./ 

 

3.4. A tagintézmény működési rendje 

A tagintézmény nyitva tartási rendje:  

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vezetőjének döntése alapján július 1.- augusztus 21. között legfeljebb kéthetes 

egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el. A folyamatos működést a nyári nyitva tartással 

biztosítjuk, a szabadságolási tervet is figyelembe véve. 

 

A tagintézmény nyitva tartása: 

 hétfő - csütörtök. 8:00-18:00 

 péntek: 8:00-16:00 
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A szakmai tevékenység rendje: 

A szakmai tevékenységet a tagintézmény a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet, valamint a 

szakmai protokollokban foglaltak alapján látja el.  

A pedagógiai munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásba történő részvételének a 

rendje: 

 A pedagógusok szakmai részvételét a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt 

szakmai feladatokban, a tagintézményben az adott pedagógus munkaköri leírása 

tartalmazza.  

A tagintézménybe való belépés és benntartózkodás rendje: 

A tagintézmény igazgatója munkaideje felhasználását és beosztását a számára előírt kötelező 

tanórák és foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni 

(Nkt.69. § (5)). 

Az intézményben kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a szakszolgálati ellátást 

igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik. 

A beutalás módjától függetlenül az intézmény szolgáltatásait az azt igénylők a 

székhelyintézményben és a tagintézményekben a kialakított rend szerint vehetik igénybe 

melyre az intézmény előjegyzési időpontot ad.  

A szakszolgálati intézménybe vizsgálatra, foglalkozásra érkezőket az erre kijelölt alkalmazott 

fogadja. Egyezteti az aktuális napra előjegyzettek nevét, és az érintett munkatársat értesíti a 

kliens megérkezéséről.  

 

Előjegyzési időpontért intézménybe érkező kliensek az adminisztrációs irodán vagy a 

vizsgálatot végző szakemberrel való közvetlen időpont egyeztetés után kötelesek az 

intézményt elhagyni.  Az intézményben előjegyzési időponttal rendelkező kliensek a 

várakozásra rendszeresített helyiségeket és mellékhelyiséget szabadon használják, azonban 

foglalkoztató helyiségekben egyedül nem tartózkodhatnak.  

 

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket, tanulót 

kísérő szülő, törvényes képviselő, gondviselő személy a vizsgálat vagy a foglalkozás 

időtartamára. Az intézményt használók a szolgáltatás igényvételét követően kötelesek az 

intézmény épületét elhagyni, erre szükség esetén az intézmény bármely dolgozója köteles 

felhívni az intézményben hosszadalmasan benn tartózkodók figyelmét.   
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A szakszolgálati intézmény biztonságos működését garantáló szabályok megtartása kötelező 

az intézmény területén tartózkodók számára. 

 

3.5. Szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

A tagintézmény, melynek tevékenysége főképp a szülőkre és gyermekekre irányul, feladatait 

szolgáltatási jellegű tevékenységével összhangban látja el, feladatainak megfelelően tart 

kapcsolatot a szülőkkel. 

A kapcsolattartás kapcsolódhat minden szakszolgálati tevékenységhez, lehet tájékozódó 

jellegű, illetve nyomon követő. 

A kapcsolattartás történhet:  

 személyesen, 

 szervezett, csoportos keretek között, 

 telefonon,  

 levél formájában, valamint  

 elektronikus úton. 

A szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek, tanuló szüleivel az érintett szakemberek 

tartják a kapcsolatot. Igény esetén a tagintézmény igazgató minden szülőt fogad a 

szakszolgálati feladatellátást érintő ügyben, előre egyeztetett időpontban. 

 

4. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

4.1. Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel és gyámhatósággal való kapcsolat:  

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a tagintézmény működési területén lévő nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

szociális és gyámhatósági intézményekkel. 

Formája:  

 közös értekezlet, 

 esetmegbeszélő, 

 személyes és telefonos konzultáció, 

 levél.  
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4.2. A 4.1. alá nem tartozó külső kapcsolatok 

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a következő intézményekkel: 

 megyei, országos, tankerületi szakszolgálatokkal  

 területen működő nevelési-oktatási intézményekkel 

 egészségügyi intézményekkel és szakdolgozóival 

 aktuális rendszerességgel, a vizsgálati vélemények megküldésével, a kerületi 

önkormányzatok jegyzőivel/járási hivatalokkal  

 közvetett kapcsolatban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oktatási és 

Köznevelési Főosztályának munkatársaival 

 illetékes hatóságokkal 

 a civil szféra képviselőivel 

 Nemzeti Tehetségponttal 

 folyamatosan kapcsolatban van a helyi önkormányzattal 

 szakmai kapcsolatot tart egyetemekkel, főiskolákkal  

 szükség szerint – itt fel nem sorolt – intézményekkel. 

 

5. Belső ellenőrzés rendje 

Az ellenőrzés általános feltételei: 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a tagintézmény igazgató 

felelős.  

Ellenőrzési tervet készít és ezt az éves munkatervben rögzíti.  

Az éves munkatervben rögzített ellenőrzések mellett alkalomszerűen is sor kerülhet 

ellenőrzésre.  

Az ellenőrzés célja, hogy segítse a minél hatékonyabb munkavégzést, kiterjed a szakmai és 

egyéb feladatok ellátásának területeire.  

Segíti a tagintézmény igazgatói intézkedések végrehajtását, hozzájárul a hibák, hiányosságok, 

szabálytalanságok megelőzéséhez és korrigálásához. Támpontot jelent az évenként történő 

minősítésekhez. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanévvégi értékeléskor a tagintézmény igazgató beszámol a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet előtt. Az ellenőrzési tervet és beszámolót a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. 
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6. Kártérítési kötelezettség 

A tagintézmény területén keletkezett kárért a károkozó tartozik felelősséggel, azt a törvényi 

előírásoknak megfelelően kell megtérítenie. 

A gyermekek által okozott kárról a szülőket tájékoztatni kell.  

 

7. Védő-óvó intézkedések 

A rendszeres egészségügyi ellátás rendje 

Az intézmény dolgozóinak egészségügyi ellátásáról – jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

üzemorvos gondoskodik. Valamennyi dolgozó köteles évenként üzemorvosi szűrővizsgálaton 

megjelenni és munkára való alkalmassága, egészsége érdekében az üzemorvossal 

együttműködni. 

Munkavédelem – tűzvédelem  

Minden tanév megkezdésekor (a tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódva) munka- 

és tűzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó.  

A munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Munkavédelmi és 

a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők: 

A tagintézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a szakszolgálati tevékenységek 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. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 tagintézmény igazgató, 

 tagintézmény igazgatóhelyettes, 

 vagy a tagintézmény igazgatója által írásban megbízott személy. 
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A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: 

 a tagintézmény igazgatóját 

 a tagintézmény fenntartóját 

 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a mentőket. 

 

A tagintézmény igazgatónak 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.) értesítéséről és fogadásáról. 

 

7.1. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

A dolgozók alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint, ha észlelik, hogy a gyermek 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az intézményi munkavédelmi szabályzat, 

valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv intézkedéseit. Tanuló, illetve 

gyermekbalesetnek az számít: a gyermeket/tanulót a szakszolgálati ellátás során a pedagógus 

felügyelete alatt éri baleset. 

A tagintézményben 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 intézkedésre 

jogosult felelős vezetőjének. 

 

 



Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

                         1077 Budapest, Izabella u. 12. 

266 

 

7.2. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

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 a tagintézmény minden dolgozójának, és a 

vizsgálaton/foglalkozáson részt vevő gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 

A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a 

Munkavédelmi és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

8. Kulcsok használati rendje 

A tagintézmény nyitásához és zárásához kulcs és a riasztó kód alkalmazása van kialakítva. 

Riasztó kóddal és a főbejárati kulccsal rendelkezik: tagintézmény-igazgató; szakszolgálati 

titkár, valamint a működtető (JIK) alkalmazású takarító és portás. 

Al-bejárati kulccsal rendelkezik: az intézményben naponta dolgozni bejáró kollégák 

Páncélkulccsal rendelkezik: tagintézmény-igazgató; tagintézmény igazgatóhelyettes és a 

szakszolgálati titkár 

A részletes szabályozást a Kulcskezelési Szabályzat tartalmazza. 

 

9. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága  

A tagintézmény jogszabályban meghatározott nyilvános dokumentumai a dolgozók részére 

bármikor megtekinthetők az igazgatói irodában/ügyviteli irodában. 

A dokumentumok mindazok számára, akik nem állnak jogviszonyban a tagintézménnyel, a 

várószobában kifüggesztett tájékoztató alapján igény szerint szintén megtekinthetők az 

igazgatói irodában/ügyviteli irodában, valamint megtekinthetők a tagintézmény honlapján. 
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21. sz. melléklet  

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. kerületi 

Tagintézménye 

 

TAGINTÉZMÉNY SZERVEZÉSÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYZAT  

1. Általános rendelkezések 

A tagintézmény jogállása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatának 

tagintézményi székhely (tagintézményi telephely) 

 

2. A tagintézményre vonatkozó adatok 

2.1 Hivatalos megnevezése: 

2.2 Feladat ellátási helyei: 

 Tagintézményi székhely: 1095 Budapest, Mester utca 67. 

        Tagintézményi telephely: - 

 

2.3 Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

  Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

  Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

  Alapító székhelye: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. 

  Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

  Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

2.4 OM azonosító: 101878 

  

2.5 Pedagógiai szakszolgálat feladatai: 

 Tagintézmény székhely/Telephely:  

nevelési tanácsadás 

logopédiai ellátás 

gyógytestnevelés 

 konduktív pedagógiai ellátás 
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 fejlesztő nevelés 

óvoda-iskolapszichológiai ellátás 

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

szakértői bizottsági tevékenység 

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

 

2.6 A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat 

joga 

 Tagintézmény székhely/Telephely: 1095 Budapest, Mester utca 67. 

  Helyrajzi száma: 37.982/1 

 Hasznos alapterülete: 453 nm 

 KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

Működtető neve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

 Működtető székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.  

 

2.7 A tagintézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata 

Hosszú bélyegző:  

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. Kerületi Tagintézménye 

1095 Budapest, Mester utca 67. 

Bejárat, postacím: 1095 Bp., Tóth K. u. 35. 

 

Körbélyegző: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. Kerületi Tagintézménye 

1095 Budapest, Mester utca 67. 
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A tag intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 tagintézmény igazgató 

 tagintézmény igazgatóhelyettes 

A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadományozásra a tagintézmény 

igazgató jogosult, távollétében a helyettesítési rend szerint a tagintézmény igazgatóhelyettes 

jogosult. 

A jogkörök elkülönítése, az adminisztráció gördülékenysége érdekében pecsételési rend 

kialakítása szükséges. A tagintézményi pecsételési rend elsősorban az adminisztrációs, 

beosztotti szinten történő működést segíti. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az 

ügyviteli és iratkezelési szabályzat tartalmazza.  

 

2.8  Vállalkozási tevékenység 

Az intézményvállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

3. A működés rendje 

3.1.   Igazgatótanács 

Az Nkt. 69.§ (1) bekezdése a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az 

igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el. 

 

3.2. Tagintézmény-vezetői tanács * 

Amennyiben van tagintézmény-vezetői tanács, a tagintézmény igazgató a tagintézmény vezetésével 

összefüggő feladatait – az igazgatóhelyettesek, és a tagintézmény egyes telephelyeinek választott 

képviselőiből álló – tagintézmény-vezetői tanács közreműködésével látja el. 

Amennyiben van tagintézmény- vezetői tanács, annak tagjai: 

 Folyamatosan figyelemmel kísérik a tagintézményben folyó szakszolgálati munka 

helyzetét. 

 Különös figyelmet fordítanak az intézményi munkatervben foglaltak végrehajtására. 

 Javaslatot tesznek az tagintézmény igazgatónak a tagintézmény személyi és tárgyi 

feltételeinek javítására vonatkozóan. 

 Segítik a telephelyek szakmai munkájának koordinálását, szakmai tapasztalatok 

megtárgyalásával, egyeztetésével, közös feladatok kimunkálásával, a tagintézményi 

vezetéssel való egyeztetéssel, továbbá a feladatok végrehajtásának összehangolásával. 

 A tagintézmény-vezetői tanács együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel. 
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 A fővárosi szakmai munkaközösségek vezetői a tagintézmény-vezetői tanács ülésein 

tanácskozási joggal részt vehetnek.  

 

3.3. A vezetők közötti feladatmegosztás: 

Tagintézmény igazgató: 

 munkáját a tagintézmény-vezetői tanács bevonásával végzi.* 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel: 

- a szakmai munkáért, és a szakmai dokumentumokért, 

- a szakalkalmazotti testület vezetéséért, 

*Az FPSZ IX. Kerületi Tagintézménye telephellyel nem rendelkezik, így tagintézmény-vezetői-tanács nem 

működik. 

 

- 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. 

 

 Kapcsolatot tart: 

- a főigazgatóval,  

- a székhellyel, 

- a működtető gazdasági központtal, 

- fenntartóval. 

 

 Nyilvántartást, statisztikát vezet: 

- a rendkívüli eseményekről melyet a főigazgató felé továbbít, 

- nyilvántartást, statisztikát készít a pedagógus és a gyermek/tanuló adataitól, azt 

harmadik személynek a jogszabályokban előírtak szerint adja ki. 

 

 Részt vesz az intézményét érintő gazdasági feladatok kialakításában és a 

végrehajtási munkálataiban: 

- költségvetés előkészítői munkálataiban, 

-  a szakmai létszám kialakításában, 

- részt vesz az intézményi selejtezési, leltározási munkálataiban, 
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- felel az intézmény teljes vagyonáért, nyilvántartásáért, szakmai dokumentumaiért és a 

szakmai kiadásaiért. 

 

 Részt vesz a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában: 

- elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, 

- a munkaidő-beosztást, ellenőrzi végrehajtását és leigazolja a munkaidő nyilvántartást, 

- meghatározza az általánostól eltérő munkarendet,  

- leigazolja az óraadók és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott feladatellátók 

teljesítését,  

- valamint leigazolja a kiküldetéssel kapcsolatos teljesítéseket,  

- elrendeli a helyettesítést, a többletmunkát, és a leigazolásáról gondoskodik. 

 

 Egyéb feladatai: 

- ellenőrzési ütemtervet készít és ellenőrzési feladatokat lát el, 

- felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

- beutalót ad a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

Tagintézmény igazgatóhelyettes 

 általános jelleggel helyettesíti a tagintézmény igazgatót, 

 ellátja a tagintézmény igazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

/Feladatainak részletezését a munkaköri leírása tartalmazza./ 

 

3.4. A tagintézmény működési rendje 

A tagintézmény nyitva tartási rendje:  

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vezetőjének döntése alapján július 1.- augusztus 21. között legfeljebb kéthetes 

egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el. A folyamatos működést a nyári nyitva tartással 

biztosítjuk, a szabadságolási tervet is figyelembe véve. 

A tagintézmény nyitva tartása: 

hétfőtől csütörtökig 8-tól 18 óráig,  

pénteken 8-tól 16 óráig 

 

A szakmai tevékenység rendje: 
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A szakmai tevékenységet a tagintézmény a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet, valamint a 

szakmai protokollokban foglaltak alapján látja el.  

 

A pedagógiai munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásba történő részvételének a 

rendje: 

 A pedagógusok szakmai részvételét a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt 

szakmai feladatokban, a tagintézményben az adott pedagógus munkaköri leírása tartalmazza.  

 

A tagintézménybe való belépés és benntartózkodás rendje: 

A tagintézmény igazgatója munkaideje felhasználását és beosztását a számára előírt kötelező 

tanórák és foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni 

(Nkt.69. § (5)). 

Az intézményben kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a szakszolgálati ellátást 

igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik. 

A beutalás módjától függetlenül az intézmény szolgáltatásait az azt igénylők a 

székhelyintézményben és a tagintézményekben a kialakított rend szerint vehetik igénybe 

melyre az intézmény előjegyzési időpontot ad.  

A szakszolgálati intézménybe vizsgálatra, foglalkozásra érkezőket az erre kijelölt alkalmazott 

fogadja. Egyezteti az aktuális napra előjegyzettek nevét, és az érintett munkatársat értesíti a 

kliens megérkezéséről.  

Előjegyzési időpontért intézménybe érkező kliensek az adminisztrációs irodán vagy a 

vizsgálatot végző szakemberrel való közvetlen időpont egyeztetés után kötelesek az 

intézményt elhagyni.  Az intézményben előjegyzési időponttal rendelkező kliensek a 

várakozásra rendszeresített helyiségeket és mellékhelyiséget szabadon használják, azonban 

foglalkoztató helyiségekben egyedül nem tartózkodhatnak.  

 

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket, tanulót 

kísérő szülő, törvényes képviselő, gondviselő személy a vizsgálat vagy foglalkozás 

időtartamára.  

Az intézményt használók a szolgáltatás igényvételét követően kötelesek az intézmény épületét 

elhagyni, erre szükség esetén az intézmény bármely dolgozója köteles felhívni az 

intézményben hosszadalmasan benn tartózkodók figyelmét.   
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A szakszolgálati intézmény biztonságos működését garantáló szabályok megtartása kötelező 

az intézmény területén tartózkodók számára. 

 

3.5. Szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

 

A tagintézmény, melynek tevékenysége főképp a szülőkre és gyermekekre irányul, feladatait 

szolgáltatási jellegű tevékenységével összhangban látja el, feladatainak megfelelően tart 

kapcsolatot a szülőkkel. 

A kapcsolattartás kapcsolódhat minden szakszolgálati tevékenységhez, lehet tájékozódó 

jellegű, illetve nyomon követő. 

A kapcsolattartás történhet:  

 személyesen, 

 szervezett, csoportos keretek között, 

 telefonon,  

 levél formájában, valamint  

 elektronikus úton. 

A szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek, tanuló szüleivel az érintett szakemberek 

tartják a kapcsolatot. Igény esetén a tagintézmény igazgató minden szülőt fogad a 

szakszolgálati feladatellátást érintő ügyben, előre egyeztetett időpontban. 

 

4. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

 

4.1. Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel és gyámhatósággal való kapcsolat:  

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a tagintézmény működési területén lévő nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

szociális és gyámhatósági intézményekkel. 

 

Formája:  

- közös értekezlet, 

- esetmegbeszélő, 

- személyes és telefonos konzultáció, 
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- levél.  

 

 

 

4.2. Az 4.1. alá nem tartozó külső kapcsolatok 

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a következő intézményekkel: 

 megyei, országos, tankerületi szakszolgálatokkal  

 területen működő nevelési-oktatási intézményekkel 

 egészségügyi intézményekkel és szakdolgozóival 

 aktuális rendszerességgel, a vizsgálati vélemények megküldésével, a kerületi 

önkormányzatok jegyzőivel/járási hivatalokkal  

 közvetett kapcsolatban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oktatási és 

Köznevelési Főosztályának munkatársaival 

 illetékes hatóságokkal 

 a civil szféra képviselőivel 

 Nemzeti Tehetségponttal 

 folyamatosan kapcsolatban van a helyi önkormányzattal 

 szakmai kapcsolatot tart egyetemekkel, főiskolákkal  

 szükség szerint –itt fel nem sorolt –intézményekkel. 

 

5. Belső ellenőrzés rendje 

 

Az ellenőrzés általános feltételei: 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a tagintézmény igazgató 

felelős.  

Ellenőrzési tervet készít és ezt az éves munkatervben rögzíti.  

Az éves munkatervben rögzített ellenőrzések mellett alkalomszerűen is sor kerülhet 

ellenőrzésre.  

Az ellenőrzés célja, hogy segítse a minél hatékonyabb munkavégzést, kiterjed a szakmai és 

egyéb feladatok ellátásának területeire.  



Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

                         1077 Budapest, Izabella u. 12. 

275 

 

Segíti a tagintézmény igazgatói intézkedések végrehajtását, hozzájárul a hibák, hiányosságok, 

szabálytalanságok megelőzéséhez és korrigálásához. Támpontot jelent az évenként történő 

minősítésekhez. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanévvégi értékeléskor a tagintézmény igazgató beszámol a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet előtt. Az ellenőrzési tervet és beszámolót a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. 

 

6. Kártérítési kötelezettség 

A tagintézmény területén keletkezett kárért a károkozó tartozik felelősséggel, azt a törvényi 

előírásoknak megfelelően kell megtérítenie. 

A gyermekek által okozott kárról a szülőket tájékoztatni kell.  

 

7. Védő-óvó intézkedések 

A rendszeres egészségügyi ellátás rendje 

Az intézmény dolgozóinak egészségügyi ellátásáról – jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

üzemorvos gondoskodik. Valamennyi dolgozó köteles évenként üzemorvosi szűrővizsgálaton 

megjelenni és munkára való alkalmassága, egészsége érdekében az üzemorvossal 

együttműködni. 

 

Munkavédelem – tűzvédelem  

Minden tanév megkezdésekor (a tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódva) munka- 

és tűzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó.  

A munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Munkavédelmi és 

a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők: 

A tagintézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a szakszolgálati tevékenységeket 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 
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 a robbantással történő fenyegetés. 

 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 tagintézmény igazgató, 

 tagintézmény igazgatóhelyettes, 

 vagy a tagintézmény igazgatója által írásban megbízott személy. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 a tagintézmény igazgatóját 

 az tagintézmény fenntartóját 

 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a mentőket 

 

A tagintézmény igazgatónak 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. 

 

7.1. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

A dolgozók alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint, ha észlelik, hogy a gyermek 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az intézményi munkavédelmi szabályzat, 

valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv intézkedéseit. Tanuló, illetve 

gyermekbalesetnek az számít: a gyermeket/tanulót a szakszolgálati ellátás során a pedagógus 

felügyelete alatt éri baleset. 

A tagintézményben a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén 

haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 
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 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 intézkedésre 

jogosult felelős vezetőjének. 

 

7.2. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

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 a tagintézmény minden dolgozójának, és a vizsgálaton részt vevő 

gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 

A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a 

Munkavédelmi és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

8. Kulcsok használati rendje 

A tagintézmény nyitásához és zárásához tartozó kulcs és a riasztó kód alkalmazása. 

A részletes szabályozást a Kulcskezelési Szabályzat tartalmazza. 

 

9. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága  

A tagintézmény jogszabályban meghatározott nyilvános dokumentumai a dolgozók részére 

bármikor megtekinthetők az igazgatói irodában/ügyviteli irodában. 

A dokumentumok mindazok számára, akik nem állnak jogviszonyban a tagintézménnyel, a 

várószobában kifüggesztett tájékoztató alapján igény szerint szintén megtekinthetők az 

igazgatói irodában/ügyviteli irodában, valamint megtekinthetők a tagintézmény honlapján. 
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22. sz. melléklet 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi 

Tagintézménye 

 

TAGINTÉZMÉNY SZERVEZÉSÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYZAT  

1. Általános rendelkezések 

A tagintézmény jogállása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatának 

tagintézményi székhely (tagintézményi telephely) 

 

2. A tagintézményre vonatkozó adatok 

2.1. Hivatalos megnevezése:  Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi Tagintézménye 

 

2.2. Feladat ellátási helyei: 

Tagintézményi székhely (Ügyviteli telephely): 1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. 

       Tagintézményi telephely: 1107 Budapest, Gém utca 5-7. 

 

2.3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

  Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

  Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

  Alapító székhelye: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. 

  Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

  Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

2.4. OM azonosító:  

   101878 

2.5. Pedagógiai szakszolgálat feladatai: 

 Tagintézmény székhely: 1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. 

nevelési tanácsadás 

gyógytestnevelés 
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óvoda-iskolapszichológiai ellátás 

fejlesztő nevelés 

szakértői bizottsági tevékenység 

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

konduktív pedagógiai ellátás 

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

 

Tagintézményi telephely: 1107 Budapest, Gém utca 5-7. 

logopédiai ellátás 

 

2.6. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

 Tagintézmény székhely (Ügyviteli telephely): 1108 Budapest,  

       Sibrik Miklós út 76-78. 

  Helyrajzi száma: 41089/6 

 Hasznos alapterülete: 471,6 m2 

 KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

Működtető neve : Budapest Főváros X. kerület 

     Kőbányai Önkormányzat 

 Működtető székhelye : 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

 

2.7. A tagintézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata 

Hosszú bélyegző: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

X. kerületi Tagintézménye 

1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. 

Tel.: 262-22-39 

 

Körbélyegző: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

X. kerületi Tagintézménye 

1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. 

Tel.: 262-22-39 
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A tagintézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 tagintézmény igazgató 

 tagintézmény igazgatóhelyettes 

 adminisztrátorok, gazdasági ügyintéző a pecsételési rend szerint 

A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadományozásra a tagintézmény 

igazgató jogosult, távollétében a helyettesítési rend szerint a tagintézmény igazgatóhelyettes 

jogosult. 

A jogkörök elkülönítése, az adminisztráció gördülékenysége érdekében pecsételési rend 

kialakítása szükséges. A tagintézményi pecsételési rend elsősorban az adminisztrációs, 

beosztotti szinten történő működést segíti. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az 

ügyviteli és iratkezelési szabályzat tartalmazza.  

 

2.8. Vállalkozási tevékenység 

 Az intézményvállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

3. A működés rendje 

3.1.   Igazgatótanács 

Az Nkt. 69.§ (1) bekezdése a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az 

igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el. 

 

3.2. Tagintézmény-vezetői tanács 

Amennyiben van tagintézmény-vezetői tanács, a tagintézmény igazgató a tagintézmény 

vezetésével összefüggő feladatait – az igazgatóhelyettesek, és a tagintézmény egyes 

telephelyeinek választott képviselőiből álló – tagintézmény-vezetői tanács közreműködésével 

látja el. 

Amennyiben van tagintézmény- vezetői tanács, annak tagjai: 

 Folyamatosan figyelemmel kísérik a tagintézményben folyó szakszolgálati munka 

helyzetét. 

 Különös figyelmet fordítanak az intézményi munkatervben foglaltak végrehajtására. 

 Javaslatot tesznek az tagintézmény igazgatónak a tagintézmény személyi és tárgyi 

feltételeinek javítására vonatkozóan. 
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 Segítik a telephelyek szakmai munkájának koordinálását, szakmai tapasztalatok 

megtárgyalásával, egyeztetésével, közös feladatok kimunkálásával, a tagintézményi 

vezetéssel való egyeztetéssel, továbbá a feladatok végrehajtásának összehangolásával. 

 A tagintézmény-vezetői tanács együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel. 

 A fővárosi szakmai munkaközösségek vezetői a tagintézmény-vezetői tanács ülésein 

tanácskozási joggal részt vehetnek.  

 

3.3. A vezetők közötti feladatmegosztás: 

Tagintézmény igazgató: 

 munkáját a tagintézmény-vezetői tanács bevonásával végzi. 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel: 

- a szakmai munkáért, és a szakmai dokumentumokért, 

- 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. 

 

 Kapcsolatot tart: 

- a főigazgatóval,  

- a székhellyel, 

- a működtető gazdasági központtal, 

- fenntartóval. 

 

 Nyilvántartást, statisztikát vezet: 

- a rendkívüli eseményekről melyet a főigazgató felé továbbít, 

- nyilvántartást, statisztikát készít a pedagógus és a gyermek/tanuló adataitól, azt 

harmadik személynek a jogszabályokban előírtak szerint adja ki. 
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 Részt vesz az intézményét érintő gazdasági feladatok kialakításában és a 

végrehajtási munkálataiban: 

- költségvetés előkészítői munkálataiban, 

- a szakmai létszám kialakításában, 

- részt vesz az intézményi selejtezési, leltározási munkálataiban, 

- felel az intézmény teljes vagyonáért, nyilvántartásáért, szakmai dokumentumaiért és a 

szakmai kiadásaiért. 

 

 Részt vesz a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában: 

- elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, 

- a munkaidő-beosztást, ellenőrzi végrehajtását és leigazolja a munkaidő nyilvántartást, 

- meghatározza az általánostól eltérő munkarendet,  

- leigazolja az óraadók és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott feladatellátók 

teljesítését,  

- valamint leigazolja a kiküldetéssel kapcsolatos teljesítéseket,  

- elrendeli a helyettesítést, a többletmunkát, és a leigazolásáról gondoskodik. 

 

 Egyéb feladatai: 

- ellenőrzési ütemtervet készít és ellenőrzési feladatokat lát el, 

- felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

- beutalót ad a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

Tagintézmény igazgatóhelyettes 

 általános jelleggel helyettesíti a tagintézmény igazgatót, 

 ellátja a tagintézmény igazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

/Feladatainak részletezését a munkaköri leírása tartalmazza./ 

 

3.4. A tagintézmény működési rendje 

A tagintézmény nyitva tartási rendje:  

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vezetőjének döntése alapján július 1.- augusztus 21. között legfeljebb kéthetes 

egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el. A folyamatos működést a nyári nyitva tartással 

biztosítjuk, a szabadságolási tervet is figyelembe véve. 
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A tagintézmény nyitva tartása: hétfőtől csütörtökig 8-19 óra, pénteken 8-16 óra. 

 

A szakmai tevékenység rendje: 

A szakmai tevékenységet a tagintézmény a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet, valamint a 

szakmai protokollokban foglaltak alapján látja el.  

 

A pedagógiai munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásba történő részvételének a 

rendje: 

 A pedagógusok szakmai részvételét a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt 

szakmai feladatokban, a tagintézményben az adott pedagógus munkaköri leírása tartalmazza.  

 

A tagintézménybe való belépés és benntartózkodás rendje: 

A tagintézmény igazgatója munkaideje felhasználását és beosztását a számára előírt kötelező 

tanórák és foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni 

(Nkt.69. § (5)). 

Az intézményben kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a szakszolgálati ellátást 

igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik. 

A beutalás módjától függetlenül az intézmény szolgáltatásait az azt igénylők a 

székhelyintézményben és a tagintézményekben a kialakított rend szerint vehetik igénybe 

melyre az intézmény előjegyzési időpontot ad.  

A szakszolgálati intézménybe vizsgálatra, foglalkozásra érkezőket az erre kijelölt alkalmazott 

fogadja. Egyezteti az aktuális napra előjegyzettek nevét, és az érintett munkatársat értesíti a 

kliens megérkezéséről.  

Előjegyzési időpontért intézménybe érkező kliensek az adminisztrációs irodán vagy a 

vizsgálatot végző szakemberrel való közvetlen időpont egyeztetés után kötelesek az 

intézményt elhagyni.  Az intézményben előjegyzési időponttal rendelkező kliensek a 

várakozásra rendszeresített helyiségeket és mellékhelyiséget szabadon használják, azonban 

foglalkoztató helyiségekben egyedül nem tartózkodhatnak.  

 

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket, tanulót 

kísérő szülő, törvényes képviselő, gondviselő személy a vizsgálat vagy foglalkozás 

időtartamára.  
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Az intézményt használók a szolgáltatás igényvételét követően kötelesek az intézmény épületét 

elhagyni, erre szükség esetén az intézmény bármely dolgozója köteles felhívni az 

intézményben hosszadalmasan benn tartózkodók figyelmét.   

 

A szakszolgálati intézmény biztonságos működését garantáló szabályok megtartása kötelező 

az intézmény területén tartózkodók számára. 

 

3.5. Szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

A tagintézmény, melynek tevékenysége főképp a szülőkre és gyermekekre irányul, feladatait 

szolgáltatási jellegű tevékenységével összhangban látja el, feladatainak megfelelően tart 

kapcsolatot a szülőkkel. 

A kapcsolattartás kapcsolódhat minden szakszolgálati tevékenységhez, lehet tájékozódó 

jellegű, illetve nyomon követő. 

A kapcsolattartás történhet:  

 személyesen, 

 szervezett, csoportos keretek között, 

 telefonon,  

 levél formájában, valamint  

 elektronikus úton. 

A szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek, tanuló szüleivel az érintett szakemberek 

tartják a kapcsolatot. Igény esetén a tagintézmény igazgató minden szülőt fogad a 

szakszolgálati feladatellátást érintő ügyben, előre egyeztetett időpontban. 

 

4. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

 

4.1. Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel és gyámhatósággal való kapcsolat:  

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a tagintézmény működési területén lévő nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

szociális és gyámhatósági intézményekkel. 
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Formája:  

- közös értekezlet, 

- esetmegbeszélő, 

- személyes és telefonos konzultáció, 

- levél.  

 

4.2. Az 4.1. alá nem tartozó külső kapcsolatok 

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a következő intézményekkel: 

 megyei, országos, tankerületi szakszolgálatokkal  

 területen működő nevelési-oktatási intézményekkel 

 egészségügyi intézményekkel és szakdolgozóival 

 aktuális rendszerességgel, a vizsgálati vélemények megküldésével, a kerületi 

önkormányzatok jegyzőivel/járási hivatalokkal  

 közvetett kapcsolatban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oktatási és 

Köznevelési Főosztályának munkatársaival 

 illetékes hatóságokkal 

 a civil szféra képviselőivel 

 Nemzeti Tehetségponttal 

 folyamatosan kapcsolatban van a helyi önkormányzattal 

 szakmai kapcsolatot tart egyetemekkel, főiskolákkal  

 szükség szerint –itt fel nem sorolt –intézményekkel. 

 

5. Belső ellenőrzés rendje 

Az ellenőrzés általános feltételei: 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a tagintézmény igazgató 

felelős.  

Ellenőrzési tervet készít és ezt az éves munkatervben rögzíti.  

Az éves munkatervben rögzített ellenőrzések mellett alkalomszerűen is sor kerülhet 

ellenőrzésre.  

Az ellenőrzés célja, hogy segítse a minél hatékonyabb munkavégzést, kiterjed a szakmai és 

egyéb feladatok ellátásának területeire.  
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Segíti a tagintézmény igazgatói intézkedések végrehajtását, hozzájárul a hibák, hiányosságok, 

szabálytalanságok megelőzéséhez és korrigálásához. Támpontot jelent az évenként történő 

minősítésekhez. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanévvégi értékeléskor a tagintézmény igazgató beszámol a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet előtt. Az ellenőrzési tervet és beszámolót a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. 

 

6. Kártérítési kötelezettség 

A tagintézmény területén keletkezett kárért a károkozó tartozik felelősséggel, azt a törvényi 

előírásoknak megfelelően kell megtérítenie. 

A gyermekek által okozott kárról a szülőket tájékoztatni kell.  

 

7. Védő-óvó intézkedések 

A rendszeres egészségügyi ellátás rendje 

Az intézmény dolgozóinak egészségügyi ellátásáról – jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

üzemorvos gondoskodik. Valamennyi dolgozó köteles évenként üzemorvosi szűrővizsgálaton 

megjelenni és munkára való alkalmassága, egészsége érdekében az üzemorvossal 

együttműködni. 

 

Munkavédelem – tűzvédelem  

Minden tanév megkezdésekor (a tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódva) munka- 

és tűzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó.  

A munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Munkavédelmi és 

a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők: 

A tagintézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a szakszolgálati tevékenységeket 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 
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 a robbantással történő fenyegetés. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 tagintézmény igazgató, 

 tagintézmény igazgatóhelyettes, 

 vagy a tagintézmény igazgatója által írásban megbízott személy. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 a tagintézmény igazgatóját 

 az tagintézmény fenntartóját 

 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a mentőket. 

 

A tagintézmény igazgatónak 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. 

 

7.1. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

A dolgozók alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint, ha észlelik, hogy a gyermek 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az intézményi munkavédelmi szabályzat, 

valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv intézkedéseit. Tanuló, illetve 

gyermekbalesetnek az számít: a gyermeket/tanulót a szakszolgálati ellátás során a pedagógus 

felügyelete alatt éri baleset. 

A tagintézményben a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén 

haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

 a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesítenie 
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 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 intézkedésre 

jogosult felelős vezetőjének. 

 

7.2. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

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 a tagintézmény minden dolgozójának, és a vizsgálaton részt vevő 

gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 

A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a 

Munkavédelmi és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

8. Kulcsok használati rendje 

A tagintézmény nyitásához és zárásához tartozó kulcs és a riasztó kód alkalmazása. 

A részletes szabályozást a Kulcskezelési Szabályzat tartalmazza. 

 

9. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága  

A tagintézmény jogszabályban meghatározott nyilvános dokumentumai a dolgozók részére 

bármikor megtekinthetők az igazgatói irodában/ügyviteli irodában. 

A dokumentumok mindazok számára, akik nem állnak jogviszonyban a tagintézménnyel, a 

várószobában kifüggesztett tájékoztató alapján igény szerint szintén megtekinthetők az 

igazgatói irodában/ügyviteli irodában, valamint megtekinthetők a tagintézmény honlapján. 
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23. sz. melléklet 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XI. kerületi 

Tagintézménye 

 

TAGINTÉZMÉNY SZERVEZETÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYZAT  

1. Általános rendelkezések 

A tagintézmény jogállása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatának 

tagintézményi székhelye (tagintézményi telephelye). 

 

2. A tagintézményre vonatkozó adatok 

2.1 Hivatalos megnevezése: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XI. Kerületi 

Tagintézménye. 

2.2. Feladat ellátási helyei: 

 Tagintézményi székhely: 1117 Budapest, Erőmű u. 8. 

        Tagintézményi telephely: 1117 Budapest, Erőmű u. 4. 

1118 Budapest, Rétköz u. 14. 

 

2.3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

  Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

  Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

  Alapító székhelye: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. 

  Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

  Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

 

2.4. OM azonosító: 101878 

  

2.5. Pedagógiai szakszolgálat feladatai: 

  Tagintézmény székhely: 1117 Budapest, Erőmű u. 8.   

 gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

 fejlesztő nevelés 

 szakértői bizottsági tevékenység 
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 nevelési tanácsadás 

 konduktív pedagógiai ellátás 

 iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

 kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

 

Tagintézményi telephely: 1117 Budapest, Erőmű u. 4.   

 logopédiai ellátás 

 gyógytestnevelés 

 

Tagintézmény telephely: 1118 Budapest, Rétköz u. 14.   

 szakértői bizottsági tevékenység  

 nevelési tanácsadás 

 

2.6. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

 

  Tagintézményi székhely: 1117 Budapest, Erőmű u. 8. 

 Helyrajzi száma: 4158/31. 

 Hasznos alapterülete: 426 m2 

 Tagintézményi telephely: 1117 Budapest, Erőmű u. 4. 

 Helyrajzi száma: 4158/31. 

 Hasznos alapterülete: 279 m2 

 Tagintézményi telephely: 1118 Budapest, Rétköz u. 14. 

 Helyrajzi száma: 1918/21. 

 Hasznos alapterülete: 72 m2 

 

 KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

 Működtető neve: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

 Működtető székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. 
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2.7. A tagintézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata 

Hosszú bélyegző: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

XI. kerületi Tagintézménye 

Bp. 1117 Erőmű u. 8. 

Tel/fax: 688-6994, 688-6993 

 

Körbélyegző: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

XI. kerületi Tagintézménye 

Bp. 1117 Erőmű u. 8. 

Tel/fax: 688-6994, 688-6993 

 

 

A tagintézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 tagintézmény-igazgató 

 tagintézmény-igazgatóhelyettes 

A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadományozásra a tagintézmény-

igazgató jogosult, távollétében a helyettesítési rend szerint a tagintézmény-igazgatóhelyettes 

jogosult. 

A jogkörök elkülönítése, az adminisztráció gördülékenysége érdekében pecsételési rend 

kialakítása szükséges. A tagintézményi pecsételési rend elsősorban az adminisztrációs, 

beosztotti szinten történő működést segíti. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az 

ügyviteli és iratkezelési szabályzat tartalmazza.  

 

2.8. Vállalkozási tevékenység 

 

 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
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3. A működés rendje 

 

3.1.   Igazgatótanács 

Az Nkt. 69.§ (1) bekezdése a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az 

igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el. 

 

3.2. Tagintézmény-vezetői tanács 

Amennyiben van tagintézmény-vezetői tanács, a tagintézmény-igazgató a tagintézmény 

vezetésével összefüggő feladatait – az igazgatóhelyettesek, és a tagintézmény egyes 

telephelyeinek választott képviselőiből álló – tagintézmény-vezetői tanács közreműködésével 

látja el. 

Amennyiben van tagintézmény-vezetői tanács, annak tagjai: 

 Folyamatosan figyelemmel kísérik a tagintézményben folyó szakszolgálati munka 

helyzetét. 

 Különös figyelmet fordítanak az intézményi munkatervben foglaltak végrehajtására. 

 Javaslatot tesznek a tagintézmény-igazgatónak a tagintézmény személyi és tárgyi 

feltételeinek javítására vonatkozóan. 

 Segítik a telephelyek szakmai munkájának koordinálását, szakmai tapasztalatok 

megtárgyalásával, egyeztetésével, közös feladatok kimunkálásával, a tagintézményi 

vezetéssel való egyeztetéssel, továbbá a feladatok végrehajtásának összehangolásával. 

 A tagintézmény-vezetői tanács együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel. 

 A fővárosi szakmai munkaközösségek vezetői a tagintézmény-vezetői tanács ülésein 

tanácskozási joggal részt vehetnek.  

 

3.3. A vezetők közötti feladatmegosztás: 

Tagintézmény-igazgató: 

 munkáját a tagintézmény-vezetői tanács bevonásával végzi. 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel: 

- a szakmai munkáért, és a szakmai dokumentumokért, 

- a szakalkalmazotti testület vezetéséért, 

- a szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért,  
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- a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

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

valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért. 

 Kapcsolatot tart: 

- a főigazgatóval,  

- a székhellyel, 

- a működtető gazdasági központtal, 

- fenntartóval. 

 Nyilvántartást, statisztikát vezet: 

- a rendkívüli eseményekről, melyet a főigazgató felé továbbít, 

- nyilvántartást, statisztikát készít a pedagógus és a gyermek/tanuló adataitól, azt 

harmadik személynek a jogszabályokban előírtak szerint adja ki. 

 

 Részt vesz az intézményét érintő gazdasági feladatok kialakításában és a 

végrehajtási munkálataiban: 

- költségvetés előkészítői munkálataiban, 

-  a szakmai létszám kialakításában, 

- részt vesz az intézményi selejtezési, leltározási munkálataiban, 

- felel az intézmény teljes vagyonáért, nyilvántartásáért, szakmai dokumentumaiért és a 

szakmai kiadásaiért. 

 

 Részt vesz a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában: 

- elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, 

- a munkaidő-beosztást, ellenőrzi végrehajtását és leigazolja a munkaidő nyilvántartást, 

- meghatározza az általánostól eltérő munkarendet,  

- leigazolja az óraadók és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott feladatellátók 

teljesítését,  

- valamint leigazolja a kiküldetéssel kapcsolatos teljesítéseket,  

- elrendeli a helyettesítést, a többletmunkát, és a leigazolásáról gondoskodik. 
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 Egyéb feladatai: 

- ellenőrzési ütemtervet készít és ellenőrzési feladatokat lát el, 

- felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

- beutalót ad a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra, 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

Tagintézmény-igazgatóhelyettes 

 általános jelleggel helyettesíti a tagintézmény-igazgatót, 

 ellátja a tagintézmény-igazgató által ráruházott egyéb feladatokat, 

 a szakszolgálati feladatok közül felel a szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési 

tanácsadás feladat ellátásáért. 

Feladatainak részletezését a munkaköri leírása tartalmazza. 

 

3.4. A tagintézmény működési rendje 

A tagintézmény nyitva tartási rendje:  

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vezetőjének döntése alapján július 1.- augusztus 21. között legfeljebb kéthetes 

egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el. A folyamatos működést a nyári nyitva tartással 

biztosítjuk, a szabadságolási tervet is figyelembe véve. 

A tagintézmény nyitva tartása: hétfőtől péntekig 7.30 – 20 óráig. Jelentkezéseket a 

tagintézmény az adminisztrátorok munkaidejében, 8-16 óráig fogad. 

A szakmai tevékenység rendje: 

A szakmai tevékenységet a tagintézmény a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet, valamint a 

szakmai protokollokban foglaltak alapján látja el.  

 

A pedagógiai munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásba történő részvételének a 

rendje: 

 A pedagógusok szakmai részvételét a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt 

szakmai feladatokban, a tagintézményben az adott pedagógus munkaköri leírása tartalmazza.  
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A tagintézménybe való belépés és benntartózkodás rendje: 

A tagintézmény igazgatója munkaideje felhasználását és beosztását a számára előírt kötelező 

tanórák és foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni 

(Nkt.69. § (5)). 

Az intézményben kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a szakszolgálati ellátást 

igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik. 

A beutalás módjától függetlenül az intézmény szolgáltatásait az azt igénylők a 

székhelyintézményben és a tagintézményekben a kialakított rend szerint vehetik igénybe, 

melyre az intézmény előjegyzési időpontot ad.  

A szakszolgálati intézménybe vizsgálatra, foglalkozásra érkezőket az erre kijelölt alkalmazott 

fogadja. Egyezteti az aktuális napra előjegyzettek nevét, és az érintett munkatársat értesíti a 

kliens megérkezéséről.  

Előjegyzési időpontért intézménybe érkező kliensek az adminisztrációs irodán vagy a 

vizsgálatot végző szakemberrel való közvetlen időpont egyeztetés után kötelesek az 

intézményt elhagyni.  Az intézményben előjegyzési időponttal rendelkező kliensek a 

várakozásra rendszeresített helyiségeket és mellékhelyiséget szabadon használhatják, azonban 

foglalkoztató helyiségekben egyedül nem tartózkodhatnak.  

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket, tanulót 

kísérő szülő, törvényes képviselő, gondviselő személy a vizsgálat vagy foglalkozás 

időtartamára.  

Az intézményt használók a szolgáltatás igényvételét követően kötelesek az intézmény épületét 

elhagyni, erre szükség esetén az intézmény bármely dolgozója köteles felhívni az 

intézményben hosszadalmasan benn tartózkodók figyelmét.   

 

A szakszolgálati intézmény biztonságos működését garantáló szabályok megtartása kötelező 

az intézmény területén tartózkodók számára. 

 

A tagintézményben 8-16 óra között a tagintézmény-igazgató vagy helyettese közül legalább 

az egyiküknek bent kell tartózkodnia. Mivel a tagintézmény három telephellyel működik, 

illetve a vezetők egyéb elfoglaltsága miatt, azon a telephelyen, ahol adott időpontban nem 

tartózkodik vezető, a jelen lévő szakalkalmazottak közül a legrégebben, határozatlan időre 

kinevezett dolgozó felel a feladatellátásért. 
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3.5. Szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

 

A tagintézmény, melynek tevékenysége főképp a szülőkre és gyermekekre irányul, feladatait 

szolgáltatási jellegű tevékenységével összhangban látja el, feladatainak megfelelően tart 

kapcsolatot a szülőkkel. 

A kapcsolattartás kapcsolódhat minden szakszolgálati tevékenységhez, lehet tájékozódó 

jellegű, illetve nyomon követő. 

A kapcsolattartás történhet:  

 személyesen, 

 szervezett, csoportos keretek között, 

 telefonon,  

 levél formájában, valamint  

 elektronikus úton. 

A szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek, tanuló szüleivel az érintett szakemberek 

tartják a kapcsolatot. Igény esetén a tagintézmény-igazgató minden szülőt fogad a 

szakszolgálati feladatellátást érintő ügyben, előre egyeztetett időpontban. 

 

4. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

 

4.1. Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel és gyámhatósággal való kapcsolat:  

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a tagintézmény működési területén lévő nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

szociális és gyámhatósági intézményekkel. 

 

Formája:  

- közös értekezlet, 

- esetmegbeszélő, 

- személyes és telefonos konzultáció, 

- levél.  
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4.2. Az 4.1. alá nem tartozó külső kapcsolatok 

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a következő intézményekkel: 

- megyei, országos, tankerületi szakszolgálatokkal  

- területen működő nevelési-oktatási intézményekkel 

- egészségügyi intézményekkel és szakdolgozóival 

- aktuális rendszerességgel, a vizsgálati vélemények megküldésével, a kerületi 

önkormányzatok jegyzőivel/járási hivatalokkal  

- közvetett kapcsolatban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oktatási és 

Köznevelési Főosztályának munkatársaival 

- illetékes hatóságokkal 

- a civil szféra képviselőivel 

- Nemzeti Tehetségponttal 

- folyamatosan kapcsolatban van a helyi önkormányzattal 

- szakmai kapcsolatot tart egyetemekkel, főiskolákkal  

- szükség szerint –itt fel nem sorolt –intézményekkel. 

 

5. Belső ellenőrzés rendje 

Az ellenőrzés általános feltételei: 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a tagintézmény-igazgató 

felelős.  

Ellenőrzési tervet készít és ezt az éves munkatervben rögzíti.  

Az éves munkatervben rögzített ellenőrzések mellett alkalomszerűen is sor kerülhet 

ellenőrzésre.  

Az ellenőrzés célja, hogy segítse a minél hatékonyabb munkavégzést, kiterjed a szakmai és 

egyéb feladatok ellátásának területeire.  

Segíti a tagintézmény-igazgatói intézkedések végrehajtását, hozzájárul a hibák, hiányosságok, 

szabálytalanságok megelőzéséhez és korrigálásához. Támpontot jelent az évenként történő 

minősítésekhez. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanévvégi értékeléskor a tagintézmény-igazgató beszámol a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet előtt. Az ellenőrzési tervet és beszámolót a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. 
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6. Kártérítési kötelezettség 

A tagintézmény területén keletkezett kárért a károkozó tartozik felelősséggel, azt a törvényi 

előírásoknak megfelelően kell megtérítenie. 

A gyermekek által okozott kárról a szülőket tájékoztatni kell.  

 

7. Védő-óvó intézkedések 

A rendszeres egészségügyi ellátás rendje 

Az intézmény dolgozóinak egészségügyi ellátásáról – jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

üzemorvos gondoskodik. Valamennyi dolgozó köteles évenként üzemorvosi szűrővizsgálaton 

megjelenni és munkára való alkalmassága, egészsége érdekében az üzemorvossal 

együttműködni. 

 

Munkavédelem – tűzvédelem  

Minden tanév megkezdésekor (a tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódva) munka- 

és tűzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó.  

A munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Munkavédelmi és 

a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők: 

A tagintézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a szakszolgálati tevékenységek szokásos menetét akadályozza, 

illetve a szakvizsgálaton részt vevő gyermekek és dolgozók biztonságát és egészségét, 

valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. 

Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

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

 a tűz 

 a robbantással történő fenyegetés. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 tagintézmény-igazgató, 

 tagintézmény-igazgatóhelyettes, 

 vagy a tagintézmény igazgatója által írásban megbízott személy. 
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A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 a tagintézmény igazgatóját, 

 az tagintézmény fenntartóját, 

 tűz esetén a tűzoltóságot, 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

 személyi sérülés esetén a mentőket. 

 

A tagintézmény-igazgatónak 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. 

 

7.1. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

A dolgozók alapvető feladatai közé tartozik, hogy az ellátáshoz kapcsolódóan a gyermekek 

részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint, 

ha észlelik, hogy a gyermek balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges 

intézkedéseket megtegyék. Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az intézményi 

munkavédelmi szabályzat, valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv intézkedéseit. 

Tanuló, illetve gyermekbalesetnek az számít: a gyermeket/tanulót a szakszolgálati ellátás 

során a pedagógus felügyelete alatt éri baleset. 

A tagintézményben a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén a 

dolgozónak 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 intézkedésre 

jogosult felelős vezetőjének. 
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7.2. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

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 a tagintézmény minden dolgozójának, és a vizsgálaton részt vevő 

gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 

A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a 

Munkavédelmi és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

8. Kulcsok használati rendje 

A tagintézmény nyitásához és zárásához tartozó kulcs és a riasztó kód alkalmazása 

A tagintézményt az Erőmű utcai részlegek esetében, nyitvatartási ideje elején és végén 

a biztonsági szolgálat nyitja és zárja, a riasztó ki- és bekapcsolása is a biztonsági őr feladata. 

A Rétköz utcai telephely nyitása, zárása, a riasztó ki- és bekapcsolása mindig az elsőként 

érkező vagy utolsóként távozó dolgozó felelőssége. 

Vészhelyzet és rendkívüli esemény esetére a telephelyek nyitásához, zárásához 

szükséges kulcsok a tagintézmény-igazgatónál és a tagintézmény-igazgatóhelyettesnél 

vannak. 

A tagintézmény részlegeinek, helyiségeinek nyitása, zárása 

Az egyes helyiségek, illetve részlegek nyitásáért, biztonságos bezárásáért az adott 

helyiséget, részleget használó felelős szakalkalmazott felel. 

A részletes szabályozást a Kulcskezelési Szabályzat tartalmazza. 

 

9. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága  

A tagintézmény jogszabályban meghatározott nyilvános dokumentumai a dolgozók részére 

bármikor megtekinthetők az igazgatói irodában/ügyviteli irodában. 

A dokumentumok mindazok számára, akik nem állnak jogviszonyban a tagintézménnyel, a 

várószobában kifüggesztett tájékoztató alapján igény szerint szintén megtekinthetők az 

igazgatói irodában/ügyviteli irodában, valamint megtekinthetők a tagintézmény honlapján. 
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24. sz. melléklet 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XII. kerületi 

Tagintézménye 

 
TAGINTÉZMÉNY SZERVEZÉSÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ 

SZABÁLYZAT 

 

1. Általános rendelkezések 

A tagintézmény jogállása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatának 

tagintézményi székhely (tagintézményi telephely) 

 

2. A tagintézményre vonatkozó adatok 

2.1. Hivatalos megnevezése: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XII. kerületi 

Tagintézménye 

 

2.2. Feladat ellátási helyei: 

Tagintézményi székhely: 1126 Budapest, Böszörményi u. 20-22. 

         

2.3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

Alapító székhelye: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. 

Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

2.4. OM azonosító: 101878 

 Pedagógiai szakszolgálat feladatai: 

Tagintézmény székhely/Telephely: 1126 Budapest, Böszörményi u. 20-22. 

nevelési tanácsadás 

logopédiai ellátás 



Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

                         1077 Budapest, Izabella u. 12. 

302 

 

gyógytestnevelés 

óvoda-iskolapszichológiai ellátás 

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

fejlesztő nevelés 

szakértői bizottsági tevékenység 

konduktív pedagógiai ellátás 

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

2.5.A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

Tagintézmény székhely/Telephely: 1126 Budapest, Böszörményi u. 20-22. 

Helyrajzi száma: 7744  

Hasznos alapterülete: 366 nm 

KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

Működtető neve: Hegyvidéki Önkormányzat 

Működtető székhelye: Budapest XII. kerület, Böszörményi út 23-25 

 

2.6.A tagintézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata 

Hosszú bélyegző: Pedagógiai Szakszolgálat 

                             1126 Bp., Böszörményi út 20-22. 

 

 

Körbélyegző: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XII. kerületi Tagintézménye 

                       1126 Bp., Böszörményi út 20-22. 
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A tag intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 tagintézmény igazgató 

 tagintézmény igazgatóhelyettes 

A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadományozásra a tagintézmény 

igazgató jogosult, távollétében a helyettesítési rend szerint a tagintézmény igazgatóhelyettes 

jogosult. 

A jogkörök elkülönítése, az adminisztráció gördülékenysége érdekében pecsételési rend 

kialakítása szükséges. A tagintézményi pecsételési rend elsősorban az adminisztrációs, 

beosztotti szinten történő működést segíti. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az 

ügyviteli és iratkezelési szabályzat tartalmazza.  

 

2.7. Vállalkozási tevékenység 

 Az intézményvállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

3. A működés rendje 

3.1.   Igazgatótanács 

Az Nkt. 69.§ (1) bekezdése a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az 

igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el. 

 

3.2. Tagintézmény-vezetői tanács 

Amennyiben van tagintézmény-vezetői tanács, a tagintézmény igazgató a tagintézmény 

vezetésével összefüggő feladatait – az igazgatóhelyettesek, és a tagintézmény egyes 

telephelyeinek választott képviselőiből álló – tagintézmény-vezetői tanács közreműködésével 

látja el. 

Amennyiben van tagintézmény- vezetői tanács, annak tagjai: 

 Folyamatosan figyelemmel kísérik a tagintézményben folyó szakszolgálati munka 

helyzetét. 

 Különös figyelmet fordítanak az intézményi munkatervben foglaltak végrehajtására. 

 Javaslatot tesznek az tagintézmény igazgatónak a tagintézmény személyi és tárgyi 

feltételeinek javítására vonatkozóan. 

 Segítik a telephelyek szakmai munkájának koordinálását, szakmai tapasztalatok 

megtárgyalásával, egyeztetésével, közös feladatok kimunkálásával, a tagintézményi 
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vezetéssel való egyeztetéssel, továbbá a feladatok végrehajtásának 

összehangolásával. 

 A tagintézmény-vezetői tanács együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel. 

 A fővárosi szakmai munkaközösségek vezetői a tagintézmény-vezetői tanács ülésein 

tanácskozási joggal részt vehetnek.  

 

3.3. A vezetők közötti feladatmegosztás: 

Tagintézmény igazgató: 

 munkáját a tagintézmény-vezetői tanács bevonásával végzi. 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel: 

- a szakmai munkáért, és a szakmai dokumentumokért, 

- 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. 

 

 Kapcsolatot tart:  

- a főigazgatóval,  

- a székhellyel, 

- a működtető gazdasági központtal, 

- fenntartóval. 

 

 Nyilvántartást, statisztikát vezet:  

- a rendkívüli eseményekről melyet a főigazgató felé továbbít, 

- nyilvántartást, statisztikát készít a pedagógus és a gyermek/tanuló adataitól, azt harmadik 

személynek a jogszabályokban előírtak szerint adja ki. 

 

 Részt vesz az intézményét érintő gazdasági feladatok kialakításában és a 

végrehajtási munkálataiban: 

- költségvetés előkészítői munkálataiban, 

-  a szakmai létszám kialakításában, 
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- részt vesz az intézményi selejtezési, leltározási munkálataiban, 

- felel az intézmény teljes vagyonáért, nyilvántartásáért, szakmai dokumentumaiért és a 

szakmai kiadásaiért. 

 

 Részt vesz a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában: 

- elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, 

- a munkaidő-beosztást, ellenőrzi végrehajtását és leigazolja a munkaidő nyilvántartást, 

- meghatározza az általánostól eltérő munkarendet,  

- leigazolja az óraadók és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott feladatellátók 

teljesítését,  

- valamint leigazolja a kiküldetéssel kapcsolatos teljesítéseket,  

- elrendeli a helyettesítést, a többletmunkát, és a leigazolásáról gondoskodik. 

 

 Egyéb feladatai: 

- ellenőrzési ütemtervet készít és ellenőrzési feladatokat lát el, 

- felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

- beutalót ad a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

Tagintézmény igazgatóhelyettes 

 általános jelleggel helyettesíti a tagintézmény igazgatót, 

 ellátja a tagintézmény igazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

/Feladatainak részletezését a munkaköri leírása tartalmazza./ 

 

3.4. A tagintézmény működési rendje 

A tagintézmény nyitva tartási rendje:  

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vezetőjének döntése alapján július 1.- augusztus 21. között legfeljebb kéthetes 

egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el. A folyamatos működést a nyári nyitva tartással 

biztosítjuk, a szabadságolási tervet is figyelembe véve. 

A tagintézmény nyitva tartása: hétfő-csütörtök: 8-19 

                 péntek: 8-17 
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A szakmai tevékenység rendje: 

A szakmai tevékenységet a tagintézmény a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet, valamint a 

szakmai protokollokban foglaltak alapján látja el.  

 

A pedagógiai munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásba történő részvételének a 

rendje: 

 A pedagógusok szakmai részvételét a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt 

szakmai feladatokban, a tagintézményben az adott pedagógus munkaköri leírása tartalmazza.  

 

A tagintézménybe való belépés és benntartózkodás rendje: 

A tagintézmény igazgatója munkaideje felhasználását és beosztását a számára előírt kötelező 

tanórák és foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni 

(Nkt.69. § (5)). 

Az intézményben kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a szakszolgálati ellátást 

igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik. 

A beutalás módjától függetlenül az intézmény szolgáltatásait az azt igénylők a 

székhelyintézményben és a tagintézményekben a kialakított rend szerint vehetik igénybe 

melyre az intézmény előjegyzési időpontot ad.  

A szakszolgálati intézménybe vizsgálatra, foglalkozásra érkezőket az erre kijelölt alkalmazott 

fogadja. Egyezteti az aktuális napra előjegyzettek nevét, és az érintett munkatársat értesíti a 

kliens megérkezéséről.  

Előjegyzési időpontért intézménybe érkező kliensek az adminisztrációs irodán vagy a 

vizsgálatot végző szakemberrel való közvetlen időpont egyeztetés után kötelesek az 

intézményt elhagyni.  Az intézményben előjegyzési időponttal rendelkező kliensek a 

várakozásra rendszeresített helyiségeket és mellékhelyiséget szabadon használják, azonban 

foglalkoztató helyiségekben egyedül nem tartózkodhatnak.  

 

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket, tanulót 

kísérő szülő, törvényes képviselő, gondviselő személy a vizsgálat vagy foglalkozás 

időtartamára.  

Az intézményt használók a szolgáltatás igényvételét követően kötelesek az intézmény épületét 

elhagyni, erre szükség esetén az intézmény bármely dolgozója köteles felhívni az 

intézményben hosszadalmasan benn tartózkodók figyelmét.   
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A szakszolgálati intézmény biztonságos működését garantáló szabályok megtartása kötelező 

az intézmény területén tartózkodók számára. 

 

3.5. Szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

A tagintézmény, melynek tevékenysége főképp a szülőkre és gyermekekre irányul, feladatait 

szolgáltatási jellegű tevékenységével összhangban látja el, feladatainak megfelelően tart 

kapcsolatot a szülőkkel. 

A kapcsolattartás kapcsolódhat minden szakszolgálati tevékenységhez, lehet tájékozódó 

jellegű, illetve nyomon követő. 

A kapcsolattartás történhet:  

 személyesen, 

 szervezett, csoportos keretek között, 

 telefonon,  

 levél formájában, valamint  

 elektronikus úton. 

A szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek, tanuló szüleivel az érintett szakemberek 

tartják a kapcsolatot. Igény esetén a tagintézmény igazgató minden szülőt fogad a 

szakszolgálati feladatellátást érintő ügyben, előre egyeztetett időpontban. 

 

4. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

4.1.Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel és gyámhatósággal való kapcsolat:  

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a tagintézmény működési területén lévő nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

szociális és gyámhatósági intézményekkel. 

 

Formája:  

- közös értekezlet, 

- esetmegbeszélő, 

- személyes és telefonos konzultáció, 

- levél.  
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4.2.Az 4.1. alá nem tartozó külső kapcsolatok 

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a következő intézményekkel: 

 megyei, országos, tankerületi szakszolgálatokkal  

 területen működő nevelési-oktatási intézményekkel 

 egészségügyi intézményekkel és szakdolgozóival 

 aktuális rendszerességgel, a vizsgálati vélemények megküldésével, a kerületi 

önkormányzatok jegyzőivel/járási hivatalokkal  

 közvetett kapcsolatban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oktatási és 

Köznevelési Főosztályának munkatársaival 

 illetékes hatóságokkal 

 a civil szféra képviselőivel 

 Nemzeti Tehetségponttal 

 folyamatosan kapcsolatban van a helyi önkormányzattal 

 szakmai kapcsolatot tart egyetemekkel, főiskolákkal  

 szükség szerint –itt fel nem sorolt –intézményekkel. 

 

5. Belső ellenőrzés rendje 

Az ellenőrzés általános feltételei: 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a tagintézmény igazgató 

felelős.  

Ellenőrzési tervet készít és ezt az éves munkatervben rögzíti.  

Az éves munkatervben rögzített ellenőrzések mellett alkalomszerűen is sor kerülhet 

ellenőrzésre.  

Az ellenőrzés célja, hogy segítse a minél hatékonyabb munkavégzést, kiterjed a szakmai és 

egyéb feladatok ellátásának területeire.  

Segíti a tagintézmény igazgatói intézkedések végrehajtását, hozzájárul a hibák, hiányosságok, 

szabálytalanságok megelőzéséhez és korrigálásához. Támpontot jelent az évenként történő 

minősítésekhez. 
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Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanévvégi értékeléskor a tagintézmény igazgató beszámol a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet előtt. Az ellenőrzési tervet és beszámolót a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. 

 

6. Kártérítési kötelezettség 

A tagintézmény területén keletkezett kárért a károkozó tartozik felelősséggel, azt a törvényi 

előírásoknak megfelelően kell megtérítenie. 

A gyermekek által okozott kárról a szülőket tájékoztatni kell.  

 

7. Védő-óvó intézkedések 

A rendszeres egészségügyi ellátás rendje 

Az intézmény dolgozóinak egészségügyi ellátásáról – jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

üzemorvos gondoskodik. Valamennyi dolgozó köteles évenként üzemorvosi szűrővizsgálaton 

megjelenni és munkára való alkalmassága, egészsége érdekében az üzemorvossal 

együttműködni. 

 

Munkavédelem – tűzvédelem  

Minden tanév megkezdésekor (a tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódva) munka- 

és tűzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó.  

A munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Munkavédelmi és 

a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők: 

A tagintézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a szakszolgálati tevékenységeket 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. 
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Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 tagintézmény igazgató, 

 tagintézmény igazgatóhelyettes, 

 vagy a tagintézmény igazgatója által írásban megbízott személy. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 a tagintézmény igazgatóját 

 az tagintézmény fenntartóját 

 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a mentőket 

 

A tagintézmény igazgatónak 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. 

 

7.1. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

 

A dolgozók alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint, ha észlelik, hogy a gyermek 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az intézményi munkavédelmi szabályzat, 

valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv intézkedéseit. Tanuló, illetve 

gyermekbalesetnek az számít: a gyermeket/tanulót a szakszolgálati ellátás során a pedagógus 

felügyelete alatt éri baleset. 

A tagintézményben 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 
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 a gyermeket ért balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell intézkedésre jogosult 

felelős vezetőjének. 

 

7.2. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási 

rendje 

 

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 a tagintézmény minden dolgozójának, és a vizsgálaton részt vevő 

gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 

A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a 

Munkavédelmi és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

8. Kulcsok használati rendje 

A tagintézmény nyitásához és zárásához tartozó kulcs és a riasztó kód alkalmazása. 

A részletes szabályozást a Kulcskezelési Szabályzat tartalmazza. 

 

9. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága  

A tagintézmény jogszabályban meghatározott nyilvános dokumentumai a dolgozók részére 

bármikor megtekinthetők az igazgatói irodában/ügyviteli irodában. 

A dokumentumok mindazok számára, akik nem állnak jogviszonyban a tagintézménnyel, a 

várószobában kifüggesztett tájékoztató alapján igény szerint szintén megtekinthetők az 

igazgatói irodában/ügyviteli irodában, valamint megtekinthetők a tagintézmény honlapján. 
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25. sz. melléklet  

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIII. kerületi 

Tagintézménye 

 

TAGINTÉZMÉNY SZERVEZÉSÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYZAT  

1. Általános rendelkezések 

A tagintézmény jogállása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatának 

tagintézményi székhely (tagintézményi telephely) 

 

2. A tagintézményre vonatkozó adatok 

2.1.Hivatalos megnevezése: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIII. Kerületi 

Tagintézménye 

 

2.2.Feladat ellátási helyei: 

  Tagintézményi székhely: Budapest 1131. Pannónia utca 81.  

 

             Tagintézményi telephely: Budapest 1134. Váci út 57. 

   

2.3.Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

  Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

  Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

  Alapító székhelye: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. 

  Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

  Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

 

2.4.OM azonosító: 101878 
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2.5.Pedagógiai szakszolgálat feladatai: 

  Tagintézmény székhely: Budapest 1131. Pannónia utca 81. 

nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági tevékenység 

 

Telephely: Budapest 1134. Váci út 57. 

logopédiai ellátás 

gyógytestnevelés 

óvoda-iskolapszichológiai ellátás 

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

fejlesztő nevelés 

konduktív pedagógiai ellátás 

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

 

2.6.A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

 Tagintézmény székhely: Budapest 1131. Pannónia utca 81. 

            Helyrajzi száma: 25564/4 

 Hasznos alapterülete: nettó 244 nm 

 KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

 Működtető neve: Fővárosi Önkormányzat 

 Működtető székhelye: 1052 Budapest, Városház u 9-11. 

 

2.7.A tagintézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata 

Hosszú bélyegző: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat                          

XIII. Kerületi Tagintézménye 

1131. Budapest Pannóniai u. 81. 

                 OM:101878 

Körbélyegző: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

XIII. Kerületi Tagintézménye 

1131. Budapest Pannóniai u. 81. 
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                 OM:101878 

 

A tag intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 tagintézmény igazgató 

 tagintézmény igazgatóhelyettes 

A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadományozásra a tagintézmény 

igazgató jogosult, távollétében a helyettesítési rend szerint a tagintézmény igazgatóhelyettes 

jogosult. 

A jogkörök elkülönítése, az adminisztráció gördülékenysége érdekében pecsételési rend 

kialakítása szükséges. A tagintézményi pecsételési rend elsősorban az adminisztrációs, 

beosztotti szinten történő működést segíti. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az 

ügyviteli és iratkezelési szabályzat tartalmazza.  

 

2.8. Vállalkozási tevékenység 

 Az intézményvállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

3. A működés rendje 

3.1.   Igazgatótanács 

Az Nkt. 69.§ (1) bekezdése a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az 

igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el. 

 

3.2. Tagintézmény-vezetői tanács 

Amennyiben van tagintézmény-vezetői tanács, a tagintézmény igazgató a tagintézmény vezetésével 

összefüggő feladatait – az igazgatóhelyettesek, és a tagintézmény egyes telephelyeinek választott 

képviselőiből álló – tagintézmény-vezetői tanács közreműködésével látja el. 

Amennyiben van tagintézmény- vezetői tanács, annak tagjai: 

 Folyamatosan figyelemmel kísérik a tagintézményben folyó szakszolgálati munka 

helyzetét. 

 Különös figyelmet fordítanak az intézményi munkatervben foglaltak végrehajtására. 

 Javaslatot tesznek az tagintézmény igazgatónak a tagintézmény személyi és tárgyi 

feltételeinek javítására vonatkozóan. 
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 Segítik a telephelyek szakmai munkájának koordinálását, szakmai tapasztalatok 

megtárgyalásával, egyeztetésével, közös feladatok kimunkálásával, a tagintézményi 

vezetéssel való egyeztetéssel, továbbá a feladatok végrehajtásának összehangolásával. 

 A tagintézmény-vezetői tanács együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel. 

 A fővárosi szakmai munkaközösségek vezetői a tagintézmény-vezetői tanács ülésein 

tanácskozási joggal részt vehetnek.  

 

3.3. A vezetők közötti feladatmegosztás: 

Tagintézmény igazgató: 

 munkáját a tagintézmény-vezetői tanács bevonásával végzi. 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel: 

- a szakmai munkáért, és a szakmai dokumentumokért, 

- 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. 

 

 Kapcsolatot tart: 

- a főigazgatóval,  

- a székhellyel, 

- a működtető gazdasági központtal, 

- fenntartóval. 

 

 Nyilvántartást, statisztikát vezet: 

- a rendkívüli eseményekről melyet a főigazgató felé továbbít, 

- nyilvántartást, statisztikát készít a pedagógus és a gyermek/tanuló adataitól, azt 

harmadik személynek a jogszabályokban előírtak szerint adja ki. 
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 Részt vesz az intézményét érintő gazdasági feladatok kialakításában és a 

végrehajtási munkálataiban: 

- költségvetés előkészítői munkálataiban, 

-  a szakmai létszám kialakításában, 

- részt vesz az intézményi selejtezési, leltározási munkálataiban, 

- felel az intézmény teljes vagyonáért, nyilvántartásáért, szakmai dokumentumaiért és a 

szakmai kiadásaiért. 

 

 Részt vesz a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában: 

- elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, 

- a munkaidő-beosztást, ellenőrzi végrehajtását és leigazolja a munkaidő nyilvántartást, 

- meghatározza az általánostól eltérő munkarendet,  

- leigazolja az óraadók és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott feladatellátók 

teljesítését,  

- valamint leigazolja a kiküldetéssel kapcsolatos teljesítéseket,  

- elrendeli a helyettesítést, a többletmunkát, és a leigazolásáról gondoskodik. 

 

 Egyéb feladatai: 

 ellenőrzési ütemtervet készít és ellenőrzési feladatokat lát el, 

 felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

 beutalót ad a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

Tagintézmény igazgatóhelyettes 

 általános jelleggel helyettesíti a tagintézmény igazgatót, 

 ellátja a tagintézmény igazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

/Feladatainak részletezését a munkaköri leírása tartalmazza./ 

 

3.4. A tagintézmény működési rendje 

A tagintézmény nyitva tartási rendje:  

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vezetőjének döntése alapján július 1.- augusztus 21. között legfeljebb kéthetes 

egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el. A folyamatos működést a nyári nyitva tartással 

biztosítjuk, a szabadságolási tervet is figyelembe véve. 
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A tagintézmény nyitva tartása: 8.00-18.00 

 

A szakmai tevékenység rendje: 

A szakmai tevékenységet a tagintézmény a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet, valamint a 

szakmai protokollokban foglaltak alapján látja el.  

 

A pedagógiai munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásba történő részvételének a 

rendje: 

 A pedagógusok szakmai részvételét a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt 

szakmai feladatokban, a tagintézményben az adott pedagógus munkaköri leírása tartalmazza.  

 

A tagintézménybe való belépés és benntartózkodás rendje: 

A tagintézmény igazgatója munkaideje felhasználását és beosztását a számára előírt kötelező 

tanórák és foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni 

(Nkt.69. § (5)). 

Az intézményben kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a szakszolgálati ellátást 

igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik. 

A beutalás módjától függetlenül az intézmény szolgáltatásait az azt igénylők a 

székhelyintézményben és a tagintézményekben a kialakított rend szerint vehetik igénybe 

melyre az intézmény előjegyzési időpontot ad.  

A szakszolgálati intézménybe vizsgálatra, foglalkozásra érkezőket az erre kijelölt alkalmazott 

fogadja. Egyezteti az aktuális napra előjegyzettek nevét, és az érintett munkatársat értesíti a 

kliens megérkezéséről.  

Előjegyzési időpontért intézménybe érkező kliensek az adminisztrációs irodán vagy a 

vizsgálatot végző szakemberrel való közvetlen időpont egyeztetés után kötelesek az 

intézményt elhagyni.  Az intézményben előjegyzési időponttal rendelkező kliensek a 

várakozásra rendszeresített helyiségeket és mellékhelyiséget szabadon használják, azonban 

foglalkoztató helyiségekben egyedül nem tartózkodhatnak.  

 

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket, tanulót 

kísérő szülő, törvényes képviselő, gondviselő személy a vizsgálat vagy foglalkozás 

időtartamára.  
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Az intézményt használók a szolgáltatás igényvételét követően kötelesek az intézmény épületét 

elhagyni, erre szükség esetén az intézmény bármely dolgozója köteles felhívni az 

intézményben hosszadalmasan benn tartózkodók figyelmét.   

 

A szakszolgálati intézmény biztonságos működését garantáló szabályok megtartása kötelező 

az intézmény területén tartózkodók számára. 

 

3.5. Szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

A tagintézmény, melynek tevékenysége főképp a szülőkre és gyermekekre irányul, feladatait 

szolgáltatási jellegű tevékenységével összhangban látja el, feladatainak megfelelően tart 

kapcsolatot a szülőkkel. 

A kapcsolattartás kapcsolódhat minden szakszolgálati tevékenységhez, lehet tájékozódó 

jellegű, illetve nyomon követő. 

A kapcsolattartás történhet:  

 személyesen, 

 szervezett, csoportos keretek között, 

 telefonon,  

 levél formájában, valamint  

 elektronikus úton. 

A szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek, tanuló szüleivel az érintett szakemberek 

tartják a kapcsolatot. Igény esetén a tagintézmény igazgató minden szülőt fogad a 

szakszolgálati feladatellátást érintő ügyben, előre egyeztetett időpontban. 

 

4. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

 

4.1.  Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel és gyámhatósággal való kapcsolat:  

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a tagintézmény működési területén lévő nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

szociális és gyámhatósági intézményekkel. 
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Formája:  

- közös értekezlet, 

- esetmegbeszélő, 

- személyes és telefonos konzultáció, 

- levél.  

 

4.2.  Az 4.1. alá nem tartozó külső kapcsolatok 

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a következő intézményekkel: 

 megyei, országos, tankerületi szakszolgálatokkal  

 területen működő nevelési-oktatási intézményekkel 

 egészségügyi intézményekkel és szakdolgozóival 

 aktuális rendszerességgel, a vizsgálati vélemények megküldésével, a kerületi 

önkormányzatok jegyzőivel/járási hivatalokkal  

 közvetett kapcsolatban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oktatási és 

Köznevelési Főosztályának munkatársaival 

 illetékes hatóságokkal 

 a civil szféra képviselőivel 

 Nemzeti Tehetségponttal 

 folyamatosan kapcsolatban van a helyi önkormányzattal 

 szakmai kapcsolatot tart egyetemekkel, főiskolákkal  

 szükség szerint –itt fel nem sorolt –intézményekkel. 

 

5. Belső ellenőrzés rendje 

Az ellenőrzés általános feltételei: 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a tagintézmény igazgató 

felelős.  

Ellenőrzési tervet készít és ezt az éves munkatervben rögzíti.  

Az éves munkatervben rögzített ellenőrzések mellett alkalomszerűen is sor kerülhet 

ellenőrzésre.  

Az ellenőrzés célja, hogy segítse a minél hatékonyabb munkavégzést, kiterjed a szakmai és 

egyéb feladatok ellátásának területeire.  
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Segíti a tagintézmény igazgatói intézkedések végrehajtását, hozzájárul a hibák, hiányosságok, 

szabálytalanságok megelőzéséhez és korrigálásához. Támpontot jelent az évenként történő 

minősítésekhez. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanévvégi értékeléskor a tagintézmény igazgató beszámol a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet előtt. Az ellenőrzési tervet és beszámolót a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. 

 

6. Kártérítési kötelezettség 

A tagintézmény területén keletkezett kárért a károkozó tartozik felelősséggel, azt a törvényi 

előírásoknak megfelelően kell megtérítenie. 

A gyermekek által okozott kárról a szülőket tájékoztatni kell.  

 

7. Védő-óvó intézkedések 

A rendszeres egészségügyi ellátás rendje 

Az intézmény dolgozóinak egészségügyi ellátásáról – jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

üzemorvos gondoskodik. Valamennyi dolgozó köteles évenként üzemorvosi szűrővizsgálaton 

megjelenni és munkára való alkalmassága, egészsége érdekében az üzemorvossal 

együttműködni. 

 

Munkavédelem – tűzvédelem  

Minden tanév megkezdésekor (a tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódva) munka- 

és tűzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó.  

A munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Munkavédelmi és 

a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők: 

A tagintézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a szakszolgálati tevékenységeket 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 
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 a robbantással történő fenyegetés. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 tagintézmény igazgató, 

 tagintézmény igazgatóhelyettes, 

 vagy a tagintézmény igazgatója által írásban megbízott személy. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 a tagintézmény igazgatóját 

 az tagintézmény fenntartóját 

 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a mentőket 

 

A tagintézmény igazgatónak 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. 

 

7.1.  A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

A dolgozók alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint, ha észlelik, hogy a gyermek 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az intézményi munkavédelmi szabályzat, 

valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv intézkedéseit. Tanuló, illetve 

gyermekbalesetnek az számít: a gyermeket/tanulót a szakszolgálati ellátás során a pedagógus 

felügyelete alatt éri baleset. 

A tagintézményben a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén 

haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

 a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesítenie 
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 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 intézkedésre 

jogosult felelős vezetőjének. 

 

7.2.  Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

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 a tagintézmény minden dolgozójának, és a vizsgálaton részt vevő 

gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 

A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a 

Munkavédelmi és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

8. Kulcsok használati rendje 

A tagintézmény nyitásához és zárásához tartozó kulcs és a riasztó kód alkalmazása. 

A részletes szabályozást a Kulcskezelési Szabályzat tartalmazza. 

 

9. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága  

A tagintézmény jogszabályban meghatározott nyilvános dokumentumai a dolgozók részére 

bármikor megtekinthetők az igazgatói irodában/ügyviteli irodában. 

A dokumentumok mindazok számára, akik nem állnak jogviszonyban a tagintézménnyel, a 

várószobában kifüggesztett tájékoztató alapján igény szerint szintén megtekinthetők az 

igazgatói irodában/ügyviteli irodában, valamint megtekinthetők a tagintézmény honlapján. 
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26. sz. melléklet 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIV. kerületi 

Tagintézménye 

 

TAGINTÉZMÉNY SZERVEZÉSÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYZAT  

1. Általános rendelkezések 

A tagintézmény jogállása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatának 

tagintézményi székhely (tagintézményi telephely) 

 

2. A tagintézményre vonatkozó adatok 

2.1. Hivatalos megnevezése: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIV. Kerületi Tagintézménye  

2.2. Feladat ellátási helyei: 

  Tagintézményi székhely: 1147 Fűrész u.64-66. 

        Tagintézményi telephely: 1141 Ond vezér sétány 9-11. 

2.3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

  Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

  Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

  Alapító székhelye: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. 

  Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

  Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

2.4. OM azonosító: 101878 

  

2.5. Pedagógiai szakszolgálat feladatai: 

 Tagintézmény székhely/Telephely:  

nevelési tanácsadás 
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logopédiai ellátás 

gyógytestnevelés 

óvoda-iskolapszichológiai ellátás 

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

fejlesztő nevelés 

szakértői bizottsági tevékenység 

konduktív pedagógiai ellátás 

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

2.6. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

 Tagintézmény székhely:  

1141 Budapest, Fűrész u.64-66. 

 Helyrajzi száma: 31122 

 Hasznos alapterülete: 700m2 

 KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

 Működtető neve: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat 

 Működtető székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 

 Tagintézmény telephely:  

1141 Budapest, Ond vezér sétány 9-11 

 Helyrajzi száma:  

 Hasznos alapterülete: 

 KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

 Működtető neve: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat 

 Működtető székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 

 

2.7. A tagintézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata 

Hosszú bélyegző: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

XIV. Kerületi Tagintézménye 

1147 Budapest, Fűrész u.64-66- 

Telefon: (+36-1) 460-0971 
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Körbélyegző: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

XIV. Kerületi Tagintézménye 

Telefon: (+36-1) 460-0971 

1147 Budapest, Fűrész u.64-66- 

 

A tag intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 tagintézmény igazgató 

 tagintézmény igazgatóhelyettes 

A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadományozásra a tagintézmény 

igazgató jogosult, távollétében a helyettesítési rend szerint a tagintézmény igazgatóhelyettes 

jogosult. 

A jogkörök elkülönítése, az adminisztráció gördülékenysége érdekében pecsételési rend 

kialakítása szükséges. A tagintézményi pecsételési rend elsősorban az adminisztrációs, 

beosztotti szinten történő működést segíti. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az 

ügyviteli és iratkezelési szabályzat tartalmazza.  

 

2.8. Vállalkozási tevékenység 

 Az intézményvállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

3. A működés rendje 

3.1.   Igazgatótanács 

Az Nkt. 69.§ (1) bekezdése a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az 

igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el. 

 

3.2. Tagintézmény-vezetői tanács 

Amennyiben van tagintézmény-vezetői tanács, a tagintézmény igazgató a tagintézmény vezetésével 

összefüggő feladatait – az igazgatóhelyettesek, és a tagintézmény egyes telephelyeinek választott 

képviselőiből álló – tagintézmény-vezetői tanács közreműködésével látja el. 

Amennyiben van tagintézmény- vezetői tanács, annak tagjai: 
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 Folyamatosan figyelemmel kísérik a tagintézményben folyó szakszolgálati munka 

helyzetét. 

 Különös figyelmet fordítanak az intézményi munkatervben foglaltak végrehajtására. 

 Javaslatot tesznek az tagintézmény igazgatónak a tagintézmény személyi és tárgyi 

feltételeinek javítására vonatkozóan. 

 Segítik a telephelyek szakmai munkájának koordinálását, szakmai tapasztalatok 

megtárgyalásával, egyeztetésével, közös feladatok kimunkálásával, a tagintézményi 

vezetéssel való egyeztetéssel, továbbá a feladatok végrehajtásának összehangolásával. 

 A tagintézmény-vezetői tanács együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel. 

 A fővárosi szakmai munkaközösségek vezetői a tagintézmény-vezetői tanács ülésein 

tanácskozási joggal részt vehetnek.  

 

3.3. A vezetők közötti feladatmegosztás: 

Tagintézmény igazgató: 

 munkáját a tagintézmény-vezetői tanács bevonásával végzi. 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel: 

- a szakmai munkáért, és a szakmai dokumentumokért, 

- 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. 

 

 Kapcsolatot tart: 

- a főigazgatóval,  

- a székhellyel, 

- a működtető gazdasági központtal, 
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- fenntartóval. 

 

 Nyilvántartást, statisztikát vezet: 

- a rendkívüli eseményekről melyet a főigazgató felé továbbít, 

- nyilvántartást, statisztikát készít a pedagógus és a gyermek/tanuló adataitól, azt 

harmadik személynek a jogszabályokban előírtak szerint adja ki. 

 

 Részt vesz az intézményét érintő gazdasági feladatok kialakításában és a 

végrehajtási munkálataiban: 

- költségvetés előkészítői munkálataiban, 

-  a szakmai létszám kialakításában, 

- részt vesz az intézményi selejtezési, leltározási munkálataiban, 

- felel az intézmény teljes vagyonáért, nyilvántartásáért, szakmai dokumentumaiért és a 

szakmai kiadásaiért. 

 

 Részt vesz a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában: 

- elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, 

- a munkaidő-beosztást, ellenőrzi végrehajtását és leigazolja a munkaidő nyilvántartást, 

- meghatározza az általánostól eltérő munkarendet,  

- leigazolja az óraadók és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott feladatellátók 

teljesítését,  

- valamint leigazolja a kiküldetéssel kapcsolatos teljesítéseket,  

- elrendeli a helyettesítést, a többletmunkát, és a leigazolásáról gondoskodik. 

 

 Egyéb feladatai: 

- ellenőrzési ütemtervet készít és ellenőrzési feladatokat lát el, 

- felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

- beutalót ad a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 
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Tagintézmény igazgatóhelyettes 

 általános jelleggel helyettesíti a tagintézmény igazgatót, 

 ellátja a tagintézmény igazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

/Feladatainak részletezését a munkaköri leírása tartalmazza./ 

 

3.4. A tagintézmény működési rendje 

A tagintézmény nyitva tartási rendje:  

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vezetőjének döntése alapján július 1.- augusztus 21. között legfeljebb kéthetes 

egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el. A folyamatos működést a nyári nyitva tartással 

biztosítjuk, a szabadságolási tervet is figyelembe véve. 

A tagintézmény nyitva tartása: 

1141 Budapest, Fűrész u.64-66.:   Hétfőtől-csütörtökig 8:00-19:00 

Pénteken: 8:00:16:00 

1141 Budapest, Ond vezér sétány 9-11:  Hétfőtől-csütörtökig 8:00-18:00 

Pénteken: 8:00:16:00 

 

A szakmai tevékenység rendje: 

A szakmai tevékenységet a tagintézmény a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet, valamint a 

szakmai protokollokban foglaltak alapján látja el.  

 

A pedagógiai munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásba történő részvételének a 

rendje: 

 A pedagógusok szakmai részvételét a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt 

szakmai feladatokban, a tagintézményben az adott pedagógus munkaköri leírása tartalmazza.  

 

A tagintézménybe való belépés és benntartózkodás rendje: 

A tagintézmény igazgatója munkaideje felhasználását és beosztását a számára előírt kötelező 

tanórák és foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni 

(Nkt.69. § (5)). 
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Az intézményben kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a szakszolgálati ellátást 

igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik. 

A beutalás módjától függetlenül az intézmény szolgáltatásait az azt igénylők a 

székhelyintézményben és a tagintézményekben a kialakított rend szerint vehetik igénybe 

melyre az intézmény előjegyzési időpontot ad.  

A szakszolgálati intézménybe vizsgálatra, foglalkozásra érkezőket az erre kijelölt alkalmazott 

fogadja. Egyezteti az aktuális napra előjegyzettek nevét, és az érintett munkatársat értesíti a 

kliens megérkezéséről.  

Előjegyzési időpontért intézménybe érkező kliensek az adminisztrációs irodán vagy a 

vizsgálatot végző szakemberrel való közvetlen időpont egyeztetés után kötelesek az 

intézményt elhagyni.  Az intézményben előjegyzési időponttal rendelkező kliensek a 

várakozásra rendszeresített helyiségeket és mellékhelyiséget szabadon használják, azonban 

foglalkoztató helyiségekben egyedül nem tartózkodhatnak.  

 

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket, tanulót 

kísérő szülő, törvényes képviselő, gondviselő személy a vizsgálat vagy foglalkozás 

időtartamára.  

Az intézményt használók a szolgáltatás igényvételét követően kötelesek az intézmény épületét 

elhagyni, erre szükség esetén az intézmény bármely dolgozója köteles felhívni az 

intézményben hosszadalmasan benn tartózkodók figyelmét.   

 

A szakszolgálati intézmény biztonságos működését garantáló szabályok megtartása kötelező 

az intézmény területén tartózkodók számára. 

 

3.5. Szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

A tagintézmény, melynek tevékenysége főképp a szülőkre és gyermekekre irányul, feladatait 

szolgáltatási jellegű tevékenységével összhangban látja el, feladatainak megfelelően tart 

kapcsolatot a szülőkkel. 

A kapcsolattartás kapcsolódhat minden szakszolgálati tevékenységhez, lehet tájékozódó 

jellegű, illetve nyomon követő. 

A kapcsolattartás történhet:  

 személyesen, 

 szervezett, csoportos keretek között, 
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 telefonon,  

 levél formájában, valamint  

 elektronikus úton. 

A szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek, tanuló szüleivel az érintett szakemberek 

tartják a kapcsolatot. Igény esetén a tagintézmény igazgató minden szülőt fogad a 

szakszolgálati feladatellátást érintő ügyben, előre egyeztetett időpontban. 

 

4. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

 

4.1.Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel és gyámhatósággal való kapcsolat:  

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a tagintézmény működési területén lévő nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

szociális és gyámhatósági intézményekkel. 

 

Formája:  

- közös értekezlet, 

- esetmegbeszélő, 

- személyes és telefonos konzultáció, 

- levél.  

 

4.2.Az 4.1. alá nem tartozó külső kapcsolatok 

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a következő intézményekkel: 

 megyei, országos, tankerületi szakszolgálatokkal  

 területen működő nevelési-oktatási intézményekkel 
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 egészségügyi intézményekkel és szakdolgozóival 

 aktuális rendszerességgel, a vizsgálati vélemények megküldésével, a kerületi 

önkormányzatok jegyzőivel/járási hivatalokkal  

 közvetett kapcsolatban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oktatási és 

Köznevelési Főosztályának munkatársaival 

 illetékes hatóságokkal 

 a civil szféra képviselőivel 

 Nemzeti Tehetségponttal 

 folyamatosan kapcsolatban van a helyi önkormányzattal 

 szakmai kapcsolatot tart egyetemekkel, főiskolákkal  

 szükség szerint –itt fel nem sorolt –intézményekkel. 

 

5. Belső ellenőrzés rendje 

Az ellenőrzés általános feltételei: 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a tagintézmény igazgató 

felelős.  

Ellenőrzési tervet készít és ezt az éves munkatervben rögzíti.  

Az éves munkatervben rögzített ellenőrzések mellett alkalomszerűen is sor kerülhet 

ellenőrzésre.  

Az ellenőrzés célja, hogy segítse a minél hatékonyabb munkavégzést, kiterjed a szakmai és 

egyéb feladatok ellátásának területeire.  

Segíti a tagintézmény igazgatói intézkedések végrehajtását, hozzájárul a hibák, hiányosságok, 

szabálytalanságok megelőzéséhez és korrigálásához. Támpontot jelent az évenként történő 

minősítésekhez. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanévvégi értékeléskor a tagintézmény igazgató beszámol a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet előtt. Az ellenőrzési tervet és beszámolót a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. 

 

6. Kártérítési kötelezettség 

A tagintézmény területén keletkezett kárért a károkozó tartozik felelősséggel, azt a törvényi 

előírásoknak megfelelően kell megtérítenie. 

A gyermekek által okozott kárról a szülőket tájékoztatni kell.  
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7. Védő-óvó intézkedések 

A rendszeres egészségügyi ellátás rendje 

Az intézmény dolgozóinak egészségügyi ellátásáról – jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

üzemorvos gondoskodik. Valamennyi dolgozó köteles évenként üzemorvosi szűrővizsgálaton 

megjelenni és munkára való alkalmassága, egészsége érdekében az üzemorvossal 

együttműködni. 

 

Munkavédelem – tűzvédelem  

Minden tanév megkezdésekor (a tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódva) munka- 

és tűzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó.  

A munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Munkavédelmi és 

a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők: 

A tagintézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a szakszolgálati tevékenységeket 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. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 tagintézmény igazgató, 

 tagintézmény igazgatóhelyettes, 

 vagy a tagintézmény igazgatója által írásban megbízott személy. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 a tagintézmény igazgatóját 

 az tagintézmény fenntartóját 
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 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a mentőket 

 

A tagintézmény igazgatónak 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. 

 

7.1. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

A dolgozók alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint, ha észlelik, hogy a gyermek 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az intézményi munkavédelmi szabályzat, 

valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv intézkedéseit. Tanuló, illetve 

gyermekbalesetnek az számít: a gyermeket/tanulót a szakszolgálati ellátás során a pedagógus 

felügyelete alatt éri baleset. 

A tagintézményben 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 intézkedésre 

jogosult felelős vezetőjének. 
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7.2. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

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 a tagintézmény minden dolgozójának, és a vizsgálaton részt vevő 

gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 

A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a 

Munkavédelmi és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

8. Kulcsok használati rendje 

A tagintézmény nyitásához és zárásához tartozó kulcs és a riasztó kód alkalmazása. 

A részletes szabályozást a Kulcskezelési Szabályzat tartalmazza. 

 

9. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága  

A tagintézmény jogszabályban meghatározott nyilvános dokumentumai a dolgozók részére 

bármikor megtekinthetők az igazgatói irodában/ügyviteli irodában. 

A dokumentumok mindazok számára, akik nem állnak jogviszonyban a tagintézménnyel, a 

várószobában kifüggesztett tájékoztató alapján igény szerint szintén megtekinthetők az 

igazgatói irodában/ügyviteli irodában, valamint megtekinthetők a tagintézmény honlapján. 
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27. sz. melléklet 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XV. kerületi 

Tagintézménye 

 

TAGINTÉZMÉNY SZERVEZÉSÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYZAT  

1. Általános rendelkezések 

A tagintézmény jogállása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatának 

tagintézményi székhely (tagintézményi telephely) 

 

2. A tagintézményre vonatkozó adatok 

2.1 Hivatalos megnevezése:  

      Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XV. kerületi Tagintézménye 

2.2 Feladat ellátási helyei: 

 Tagintézményi székhely: 1157 Budapest, Hartyán köz 3. 

            Tagintézményi telephely: 1156 Budapest, Pattogós utca 6-8. 

 

2.3 Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

  Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

  Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

  Alapító székhelye: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. 

  Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

  Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

2.4 OM azonosító: 101878 

  

2.5 Pedagógiai szakszolgálat feladatai: 

 Tagintézmény székhely: 1157 Budapest, Hartyán köz 3. 

nevelési tanácsadás 

logopédiai ellátás 

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

fejlesztő nevelés 
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szakértői bizottsági tevékenység 

iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

konduktív pedagógiai ellátás 

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása  

Tagintézmény telephely: 1156 Budapest, Pattogós utca 6-8. 

gyógytestnevelés 

 

2.6 A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

 Tagintézmény székhely:  

  Helyrajzi száma: 91158/83 

 Hasznos alapterülete: nettó 513 nm 

 KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

 Működtető neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 

 Működtető székhelye: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. 

 

            Telephely: 

            Helyrajzi száma: 91158/127 

 Hasznos alapterülete: nettó 8 nm 

 KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

 Működtető neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 

 Működtető székhelye: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. 

 

2.7 A tagintézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata 

Hosszú bélyegző: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XV. Kerületi Tagintézménye 

1157 Budapest, Hartyán köz 3. 
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Körbélyegző: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XV. Kerületi Tagintézménye 

1157 Budapest, Hartyán köz 3. 

 

 

A tag intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 tagintézmény igazgató 

 tagintézmény igazgatóhelyettes 

A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadományozásra a tagintézmény 

igazgató jogosult, távollétében a helyettesítési rend szerint a tagintézmény igazgatóhelyettes 

jogosult. 

A jogkörök elkülönítése, az adminisztráció gördülékenysége érdekében pecsételési rend 

kialakítása szükséges. A tagintézményi pecsételési rend elsősorban az adminisztrációs, 

beosztotti szinten történő működést segíti. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az 

ügyviteli és iratkezelési szabályzat tartalmazza.  

 

2.8  Vállalkozási tevékenység 

 Az intézményvállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

3. A működés rendje 

3.1.   Igazgatótanács 

Az Nkt. 69.§ (1) bekezdése a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az 

igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el. 

 

3.2. Tagintézmény-vezetői tanács 
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Amennyiben van tagintézmény-vezetői tanács, a tagintézmény igazgató a tagintézmény vezetésével 

összefüggő feladatait – az igazgatóhelyettesek, és a tagintézmény egyes telephelyeinek választott 

képviselőiből álló – tagintézmény-vezetői tanács közreműködésével látja el. 

Amennyiben van tagintézmény- vezetői tanács, annak tagjai: 

- Folyamatosan figyelemmel kísérik a tagintézményben folyó szakszolgálati munka 

helyzetét. 

- Különös figyelmet fordítanak az intézményi munkatervben foglaltak végrehajtására. 

- Javaslatot tesznek az tagintézmény igazgatónak a tagintézmény személyi és tárgyi 

feltételeinek javítására vonatkozóan. 

- Segítik a telephelyek szakmai munkájának koordinálását, szakmai tapasztalatok 

megtárgyalásával, egyeztetésével, közös feladatok kimunkálásával, a tagintézményi 

vezetéssel való egyeztetéssel, továbbá a feladatok végrehajtásának 

összehangolásával. 

- A tagintézmény-vezetői tanács együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel. 

- A fővárosi szakmai munkaközösségek vezetői a tagintézmény-vezetői tanács ülésein 

tanácskozási joggal részt vehetnek.  

 

3.3. A vezetők közötti feladatmegosztás: 

 

Tagintézmény igazgató: 

 munkáját a tagintézmény-vezetői tanács bevonásával végzi. 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel: 

- a szakmai munkáért, és a szakmai dokumentumokért, 

- 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. 

 

 Kapcsolatot tart: 

- a főigazgatóval,  

- a székhellyel, 
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- a működtető gazdasági központtal, 

- fenntartóval. 

 

 Nyilvántartást, statisztikát vezet: 

- a rendkívüli eseményekről melyet a főigazgató felé továbbít, 

- nyilvántartást, statisztikát készít a pedagógus és a gyermek/tanuló adataitól, azt 

harmadik személynek a jogszabályokban előírtak szerint adja ki. 

 

 Részt vesz az intézményét érintő gazdasági feladatok kialakításában és a 

végrehajtási munkálataiban: 

- költségvetés előkészítői munkálataiban, 

-  a szakmai létszám kialakításában, 

- részt vesz az intézményi selejtezési, leltározási munkálataiban, 

- felel az intézmény teljes vagyonáért, nyilvántartásáért, szakmai dokumentumaiért és a 

szakmai kiadásaiért. 

 

 Részt vesz a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában: 

- elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, 

- a munkaidő-beosztást, ellenőrzi végrehajtását és leigazolja a munkaidő nyilvántartást, 

- meghatározza az általánostól eltérő munkarendet,  

- leigazolja az óraadók és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott feladatellátók 

teljesítését,  

- valamint leigazolja a kiküldetéssel kapcsolatos teljesítéseket,  

- elrendeli a helyettesítést, a többletmunkát, és a leigazolásáról gondoskodik. 

 

 Egyéb feladatai: 

- ellenőrzési ütemtervet készít és ellenőrzési feladatokat lát el, 

- felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

- beutalót ad a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

Tagintézmény igazgatóhelyettes 

 általános jelleggel helyettesíti a tagintézmény igazgatót, 

 ellátja a tagintézmény igazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 
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/Feladatainak részletezését a munkaköri leírása tartalmazza./ 

 

 

3.4. A tagintézmény működési rendje 

A tagintézmény nyitva tartási rendje:  

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vezetőjének döntése alapján július 1.- augusztus 21. között legfeljebb kéthetes 

egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el. A folyamatos működést a nyári nyitva tartással 

biztosítjuk, a szabadságolási tervet is figyelembe véve. 

A tagintézmény nyitva tartása: hétfőtől péntekig 8-18 óráig. 

 

A szakmai tevékenység rendje: 

A szakmai tevékenységet a tagintézmény a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet, valamint a 

szakmai protokollokban foglaltak alapján látja el.  

 

A pedagógiai munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásba történő részvételének a 

rendje: 

 A pedagógusok szakmai részvételét a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt 

szakmai feladatokban, a tagintézményben az adott pedagógus munkaköri leírása tartalmazza.  

 

A tagintézménybe való belépés és benntartózkodás rendje: 

A tagintézmény igazgatója munkaideje felhasználását és beosztását a számára előírt kötelező 

tanórák és foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni 

(Nkt.69. § (5)). 

Az intézményben kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a szakszolgálati ellátást 

igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik. 

A beutalás módjától függetlenül az intézmény szolgáltatásait az azt igénylők a 

székhelyintézményben és a tagintézményekben a kialakított rend szerint vehetik igénybe 

melyre az intézmény előjegyzési időpontot ad.  

A szakszolgálati intézménybe vizsgálatra, foglalkozásra érkezőket az erre kijelölt alkalmazott 

fogadja. Egyezteti az aktuális napra előjegyzettek nevét, és az érintett munkatársat értesíti a 

kliens megérkezéséről.  
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Előjegyzési időpontért intézménybe érkező kliensek az adminisztrációs irodán vagy a 

vizsgálatot végző szakemberrel való közvetlen időpont egyeztetés után kötelesek az 

intézményt elhagyni.  Az intézményben előjegyzési időponttal rendelkező kliensek a 

várakozásra rendszeresített helyiségeket és mellékhelyiséget szabadon használják, azonban 

foglalkoztató helyiségekben egyedül nem tartózkodhatnak.  

 

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket, tanulót 

kísérő szülő, törvényes képviselő, gondviselő személy a vizsgálat vagy foglalkozás 

időtartamára.  

Az intézményt használók a szolgáltatás igényvételét követően kötelesek az intézmény épületét 

elhagyni, erre szükség esetén az intézmény bármely dolgozója köteles felhívni az 

intézményben hosszadalmasan benn tartózkodók figyelmét.   

 

A szakszolgálati intézmény biztonságos működését garantáló szabályok megtartása kötelező 

az intézmény területén tartózkodók számára. 

 

3.5. Szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

 

A tagintézmény, melynek tevékenysége főképp a szülőkre és gyermekekre irányul, feladatait 

szolgáltatási jellegű tevékenységével összhangban látja el, feladatainak megfelelően tart 

kapcsolatot a szülőkkel. 

A kapcsolattartás kapcsolódhat minden szakszolgálati tevékenységhez, lehet tájékozódó 

jellegű, illetve nyomon követő. 

A kapcsolattartás történhet:  

 személyesen, 

 szervezett, csoportos keretek között, 

 telefonon,  

 levél formájában, valamint  

 elektronikus úton. 

A szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek, tanuló szüleivel az érintett szakemberek 

tartják a kapcsolatot. Igény esetén a tagintézmény igazgató minden szülőt fogad a 

szakszolgálati feladatellátást érintő ügyben, előre egyeztetett időpontban. 
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4. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

 

4.1. Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel és gyámhatósággal való kapcsolat:  

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a tagintézmény működési területén lévő nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

szociális és gyámhatósági intézményekkel. 

 

Formája:  

- közös értekezlet, 

- esetmegbeszélő, 

- személyes és telefonos konzultáció, 

- levél.  

 

4.2.  Az 4.1. alá nem tartozó külső kapcsolatok 

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a következő intézményekkel: 

- megyei, országos, tankerületi szakszolgálatokkal  

- területen működő nevelési-oktatási intézményekkel 

- egészségügyi intézményekkel és szakdolgozóival 

- aktuális rendszerességgel, a vizsgálati vélemények megküldésével, a kerületi 

önkormányzatok jegyzőivel/járási hivatalokkal  

- közvetett kapcsolatban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oktatási és 

Köznevelési Főosztályának munkatársaival 

- illetékes hatóságokkal 

- a civil szféra képviselőivel 

- Nemzeti Tehetségponttal 

- folyamatosan kapcsolatban van a helyi önkormányzattal 
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- szakmai kapcsolatot tart egyetemekkel, főiskolákkal  

- szükség szerint –itt fel nem sorolt –intézményekkel. 

 

5. Belső ellenőrzés rendje 

 

Az ellenőrzés általános feltételei: 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a tagintézmény igazgató 

felelős.  

Ellenőrzési tervet készít és ezt az éves munkatervben rögzíti.  

Az éves munkatervben rögzített ellenőrzések mellett alkalomszerűen is sor kerülhet 

ellenőrzésre.  

Az ellenőrzés célja, hogy segítse a minél hatékonyabb munkavégzést, kiterjed a szakmai és 

egyéb feladatok ellátásának területeire.  

Segíti a tagintézmény igazgatói intézkedések végrehajtását, hozzájárul a hibák, hiányosságok, 

szabálytalanságok megelőzéséhez és korrigálásához. Támpontot jelent az évenként történő 

minősítésekhez. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanévvégi értékeléskor a tagintézmény igazgató beszámol a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet előtt. Az ellenőrzési tervet és beszámolót a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. 

 

6. Kártérítési kötelezettség 

A tagintézmény területén keletkezett kárért a károkozó tartozik felelősséggel, azt a törvényi 

előírásoknak megfelelően kell megtérítenie. 

A gyermekek által okozott kárról a szülőket tájékoztatni kell.  

 

7. Védő-óvó intézkedések 

A rendszeres egészségügyi ellátás rendje 

Az intézmény dolgozóinak egészségügyi ellátásáról – jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

üzemorvos gondoskodik. Valamennyi dolgozó köteles évenként üzemorvosi szűrővizsgálaton 

megjelenni és munkára való alkalmassága, egészsége érdekében az üzemorvossal 

együttműködni. 

 

Munkavédelem – tűzvédelem  
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Minden tanév megkezdésekor (a tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódva) munka- 

és tűzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó.  

A munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Munkavédelmi és 

a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők: 

A tagintézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a szakszolgálati tevékenységeket 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. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 tagintézmény igazgató, 

 tagintézmény igazgatóhelyettes, 

 vagy a tagintézmény igazgatója által írásban megbízott személy. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 a tagintézmény igazgatóját 

 az tagintézmény fenntartóját 

 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a mentőket 

 

A tagintézmény igazgatónak 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 
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 a rendvédelmi illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek, 

stb.) fogadásáról. 

 

 

7.1. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

A dolgozók alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint, ha észlelik, hogy a gyermek 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az intézményi munkavédelmi szabályzat, 

valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv intézkedéseit. Tanuló, illetve 

gyermekbalesetnek az számít: a gyermeket/tanulót a szakszolgálati ellátás során a pedagógus 

felügyelete alatt éri baleset. 

A tagintézményben 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 intézkedésre 

jogosult felelős vezetőjének. 

 

7.2. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

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 a tagintézmény minden dolgozójának, és a vizsgálaton részt vevő 

gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 

A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a 

Munkavédelmi és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

8. Kulcsok használati rendje 

A tagintézmény nyitásához és zárásához tartozó kulcs és a riasztó kód alkalmazása. 

A részletes szabályozást a Kulcskezelési Szabályzat tartalmazza. 
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9. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága  

A tagintézmény jogszabályban meghatározott nyilvános dokumentumai a dolgozók részére 

bármikor megtekinthetők az igazgatói irodában/ügyviteli irodában. 

A dokumentumok mindazok számára, akik nem állnak jogviszonyban a tagintézménnyel, a 

várószobában kifüggesztett tájékoztató alapján igény szerint szintén megtekinthetők az 

igazgatói irodában/ügyviteli irodában, valamint megtekinthetők a tagintézmény honlapján. 
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28. sz. melléklet 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVI. kerületi 

Tagintézménye 

TAGINTÉZMÉNY SZERVEZÉSÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYZAT  

1. Általános rendelkezések 

A tagintézmény jogállása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatának 

tagintézményi székhelye 

 

2. A tagintézményre vonatkozó adatok 

2.1 Hivatalos megnevezése: Fővárosi Pedagógia Szakszolgálat XVI. Kerületi          

Tagintézménye 

2.2 Feladat ellátási helyei: 

  Tagintézményi székhely: 1161 Budapest Szent Korona u. 75-77. 

        Tagintézményi telephely: - 

 

2.3 Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

  Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

  Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

  Alapító székhelye: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. 

  Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

  Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

2.4 OM azonosító: 101878 

  

2.5 Pedagógiai szakszolgálat feladatai: 

 Tagintézmény székhely: 1161 Budapest Szent Korona u. 75-77. 

nevelési tanácsadás 

logopédiai ellátás 

gyógytestnevelés 

óvoda-iskolapszichológiai ellátás 

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 
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fejlesztő nevelés 

szakértői bizottsági tevékenység 

konduktív pedagógiai ellátás 

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

 

2.6 A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

Tagintézmény székhely/Telephely: 1161 Szent Korona u. 75-77. 

 Helyrajzi száma: 110717 

 Hasznos alapterülete: 263 m2 

 KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

 Működtető neve: XVI. kerületi Önkormányzat 

 Működtető székhelye: 1163 Budapest Havashalom u. 43. 

  

2.7 A tagintézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata 

Hosszú bélyegző: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVI. Kerületi 

Tagintézménye 

                              1161 Budapest Szent Korona u. 75-77.  

                              Tel: 405 4211 

 

 

 

 Körbélyegző: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVI. Kerületi 

Tagintézménye 

                        1161 Budapest Szent Korona u. 75-77. 
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A tag intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 tagintézmény igazgató 

 tagintézmény igazgatóhelyettes 

A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadományozásra a tagintézmény 

igazgató jogosult, távollétében a helyettesítési rend szerint a tagintézmény igazgatóhelyettes 

jogosult. 

A jogkörök elkülönítése, az adminisztráció gördülékenysége érdekében pecsételési rend 

kialakítása szükséges. A tagintézményi pecsételési rend elsősorban az adminisztrációs, 

beosztotti szinten történő működést segíti. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az 

ügyviteli és iratkezelési szabályzat tartalmazza.  

 

2.8  Vállalkozási tevékenység 

 Az intézményvállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

3. A működés rendje 

3.1.   Igazgatótanács 

Az Nkt. 69.§ (1) bekezdése a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az 

igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el. 

 

3.2. Tagintézmény-vezetői tanács 

Amennyiben van tagintézmény-vezetői tanács, a tagintézmény igazgató a tagintézmény 

vezetésével összefüggő feladatait – az igazgatóhelyettesek, és a tagintézmény egyes 

telephelyeinek választott képviselőiből álló – tagintézmény-vezetői tanács közreműködésével 

látja el. 

Amennyiben van tagintézmény- vezetői tanács, annak tagjai: 

 Folyamatosan figyelemmel kísérik a tagintézményben folyó szakszolgálati munka 

helyzetét. 

 Különös figyelmet fordítanak az intézményi munkatervben foglaltak végrehajtására. 

 Javaslatot tesznek az tagintézmény igazgatónak a tagintézmény személyi és tárgyi 

feltételeinek javítására vonatkozóan. 

 Segítik a telephelyek szakmai munkájának koordinálását, szakmai tapasztalatok 

megtárgyalásával, egyeztetésével, közös feladatok kimunkálásával, a tagintézményi 

vezetéssel való egyeztetéssel, továbbá a feladatok végrehajtásának összehangolásával. 
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 A tagintézmény-vezetői tanács együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel. 

 A fővárosi szakmai munkaközösségek vezetői a tagintézmény-vezetői tanács ülésein 

tanácskozási joggal részt vehetnek.  

 

3.3. A vezetők közötti feladatmegosztás: 

Tagintézmény igazgató: 

 munkáját a tagintézmény-vezetői tanács bevonásával végzi. 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel: 

- a szakmai munkáért, és a szakmai dokumentumokért, 

- 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. 

 

 Kapcsolatot tart: 

- a főigazgatóval,  

- a székhellyel, 

- a működtető gazdasági központtal, 

- fenntartóval. 

 

 Nyilvántartást, statisztikát vezet: 

- a rendkívüli eseményekről melyet a főigazgató felé továbbít, 

- nyilvántartást, statisztikát készít a pedagógus és a gyermek/tanuló adataitól, azt 

harmadik személynek a jogszabályokban előírtak szerint adja ki. 

 

 Részt vesz az intézményét érintő gazdasági feladatok kialakításában és a 

végrehajtási munkálataiban: 

- költségvetés előkészítői munkálataiban, 

-  a szakmai létszám kialakításában, 

- részt vesz az intézményi selejtezési, leltározási munkálataiban, 
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- felel az intézmény teljes vagyonáért, nyilvántartásáért, szakmai dokumentumaiért és a 

szakmai kiadásaiért. 

 

 Részt vesz a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában: 

- elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, 

- a munkaidő-beosztást, ellenőrzi végrehajtását és leigazolja a munkaidő nyilvántartást, 

- meghatározza az általánostól eltérő munkarendet,  

- leigazolja az óraadók és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott feladatellátók 

teljesítését,  

- valamint leigazolja a kiküldetéssel kapcsolatos teljesítéseket,  

- elrendeli a helyettesítést, a többletmunkát, és a leigazolásáról gondoskodik. 

 

 Egyéb feladatai: 

- ellenőrzési ütemtervet készít és ellenőrzési feladatokat lát el, 

- felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

- beutalót ad a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

Tagintézmény igazgatóhelyettes 

 általános jelleggel helyettesíti a tagintézmény igazgatót, 

 ellátja a tagintézmény igazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

/Feladatainak részletezését a munkaköri leírása tartalmazza./ 

 

3.4. A tagintézmény működési rendje 

A tagintézmény nyitva tartási rendje:  

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vezetőjének döntése alapján július 1.- augusztus 21. között legfeljebb kéthetes 

egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el. A folyamatos működést a nyári nyitva tartással 

biztosítjuk, a szabadságolási tervet is figyelembe véve. 

A tagintézmény nyitva tartása: Az iskolai tanév során hétfőtől csütörtökig 8-tól 18 óráig, 

pénteken 8-tól 17 óráig. A tanév rendjében meghatározott tanítási szünetek idején a 

tagintézmény rövidített nyitva-tartással működik. 

 

 



Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

                         1077 Budapest, Izabella u. 12. 

352 

 

A szakmai tevékenység rendje: 

A szakmai tevékenységet a tagintézmény a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet, valamint a 

szakmai protokollokban foglaltak alapján látja el.  

A pedagógiai munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásba történő részvételének a 

rendje: 

 A pedagógusok szakmai részvételét a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt 

szakmai feladatokban, a tagintézményben az adott pedagógus munkaköri leírása tartalmazza.  

 

A jelentkezések dokumentálása és az esetelosztás: 

A jelentkezés személyesen, telefonon, e-mailben, vagy az intézmény írásos kérelmével 

történhet. A személyes és telefonos bejelentkezéseket az „Esetfelvételi Naplóban” regisztráljuk (név, 

telefonszám, iskola/óvoda, probléma). Minden jelentkező kap egy „esetgazdát” (a jelzett problémától 

függően pszichológus, pedagógus vagy pszichiáter munkatárs), aki az ellátást elindítja, és azért 

felelősséget vállal. Szakembereink szabad kapacitásukhoz illeszkedve vállalnak fel egy-egy esetet. Az 

esetek elosztása nagyrészt a szerdai teameken történik. A sürgős esetek felvétele 3 munkanapon belül 

történik.  

Az eset gazda telefonon egyeztet időpontot a szülővel; telefonos elérhetőség 

hiányában pedig postai úton ad időpont-ajánlatot. A szakértői vizsgálatok esetében a 

gondviselőt írásban értesítjük a vizsgálat időpontjáról. 

 

Az tagintézmény tájékoztatási és információs rendszere 

Az intézményi tájékoztatási és információs rendszer egyik részét a Főigazgatóság, a 

fenntartó, a  felügyeleti és szakmai szervek, az önkormányzat, és a lakosság irányába történő 

információáramlás, jelentések, adatszolgáltatás, statisztikák, tájékoztató képezik. A rendszer 

másik részét a vezetői értekezletek és team ülések, munkamegbeszélések információi, 

emlékeztetői, jegyzőkönyvei, valamint az intézmény működési rendjét reprezentáló 

szabályzatai és utasítási rendszer információi, adatszolgáltatásai képezik.     

Az tagintézmény vezetőinek, munkatársainak együttműködési formái 

Az intézmény működésének alapja a munkatársak együttműködése, egymás kölcsönös 

segítése. Ennek intézményen belüli szervezett formái a következők: 

Tagintézmény igazgatói tanács  

A tagintézménynek jelenleg nincsenek telephelyei, így telephely vezetők sincsenek. 

Az intézménynek egy igazgató helyettese van. 
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Intézményi team ülések 

Célja: Az intézményi feladatok folyamatos magas szintű ellátása érdekében a 

munkatársak számára rendszeres összehangoló, egyértelműséget és együttműködést elősegítő 

fórum. A tagintézmény szakembereinek együttműködése, szakmai kontroll, szakmai 

dilemmák feloldása, tevékenységével kapcsolatos kérdés feltárása és feldolgozása, a 

szakszolgálati munka segítése, koordinálása, ellenőrzése, és minden más egyéb cél, amit a 

vezető meghatároz. 

 Feladatkörei: az intézményen belüli információ áramlás biztosítása, a szakmai 

döntések előkészítése, aktuális, a működéshez kapcsolódó ügyek megbeszélése, szakirodalom 

ismertetése.  

 A team munka témái: konzultáció- az egyes gyerekek vizsgálati eredményeinek 

megbeszélése, a kezelési terv kialakítása, esetmegbeszélés, munkamegbeszélés [új 

jelentkezők, esetelosztás, beszámolók (kerületi, intézményi hírek, továbbképzések)], közös 

döntések meghozatala. 

A team heti gyakorisággal ülésezik. 

A teamen való részvétel a tagintézmény minden munkatársa számára kötelező, a 

közvetlenül a gyermekekkel való foglalkozással töltött 21 órán felül.  

A team időpontját, időtartamát, rendszerességét, annak tartalmát a tagintézmény-

vezető belső utasítása határozza meg. 

 

A tagintézménybe való belépés és benntartózkodás rendje: 

A tagintézmény igazgatója munkaideje felhasználását és beosztását a számára előírt kötelező 

tanórák és foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni 

(Nkt.69. § (5)). 

Az intézményben kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a szakszolgálati ellátást 

igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik. 

A beutalás módjától függetlenül az intézmény szolgáltatásait az azt igénylők a 

székhelyintézményben és a tagintézményekben a kialakított rend szerint vehetik igénybe 

melyre az intézmény előjegyzési időpontot ad.  

A szakszolgálati intézménybe vizsgálatra, foglalkozásra érkezőket az erre kijelölt alkalmazott 

fogadja.  

Előjegyzési időpontért intézménybe érkező kliensek az adminisztrációs irodán vagy a 

vizsgálatot végző szakemberrel való közvetlen időpont egyeztetés után kötelesek az 

intézményt elhagyni.  Az intézményben előjegyzési időponttal rendelkező kliensek a 
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várakozásra rendszeresített helyiségeket és mellékhelyiséget szabadon használják, azonban 

foglalkoztató helyiségekben egyedül nem tartózkodhatnak.  

 

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket, tanulót 

kísérő szülő, törvényes képviselő, gondviselő személy a vizsgálat vagy foglalkozás 

időtartamára.  

Az intézményt használók a szolgáltatás igényvételét követően kötelesek az intézmény épületét 

elhagyni, erre szükség esetén az intézmény bármely dolgozója köteles felhívni az 

intézményben hosszadalmasan benn tartózkodók figyelmét.   

 

A szakszolgálati intézmény biztonságos működését garantáló szabályok megtartása kötelező 

az intézmény területén tartózkodók számára. 

 

3.5. Szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

A tagintézmény, melynek tevékenysége főképp a szülőkre és gyermekekre irányul, feladatait 

szolgáltatási jellegű tevékenységével összhangban látja el, feladatainak megfelelően tart 

kapcsolatot a szülőkkel. 

A kapcsolattartás kapcsolódhat minden szakszolgálati tevékenységhez, lehet tájékozódó 

jellegű, illetve nyomon követő. 

A kapcsolattartás történhet:  

 személyesen, 

 szervezett, csoportos keretek között, 

 telefonon,  

 levél formájában, valamint  

 elektronikus úton. 

A szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek, tanuló szüleivel az érintett szakemberek 

tartják a kapcsolatot. Igény esetén a tagintézmény igazgató minden szülőt fogad a 

szakszolgálati feladatellátást érintő ügyben, előre egyeztetett időpontban. 
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4. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

 

4.1. Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel és gyámhatósággal való kapcsolat:  

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a tagintézmény működési területén lévő nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

szociális és gyámhatósági intézményekkel. 

Formája:  

- közös értekezlet, 

- esetmegbeszélő, 

- személyes és telefonos konzultáció, 

- levél.  

 

4.2. Az 4.1. alá nem tartozó külső kapcsolatok 

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a következő intézményekkel: 

 megyei, országos, tankerületi szakszolgálatokkal  

 területen működő nevelési-oktatási intézményekkel 

 egészségügyi intézményekkel és szakdolgozóival 

 aktuális rendszerességgel, a vizsgálati vélemények megküldésével, a kerületi 

önkormányzatok jegyzőivel/járási hivatalokkal  

 közvetett kapcsolatban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oktatási és 

Köznevelési Főosztályának munkatársaival 

 illetékes hatóságokkal 

 a civil szféra képviselőivel 

 Nemzeti Tehetségponttal 

 folyamatosan kapcsolatban van a helyi önkormányzattal 

 szakmai kapcsolatot tart egyetemekkel, főiskolákkal  

 szükség szerint –itt fel nem sorolt –intézményekkel. 
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5. Belső ellenőrzés rendje 

Az ellenőrzés általános feltételei: 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a tagintézmény igazgató 

felelős.  

Ellenőrzési tervet készít és ezt az éves munkatervben rögzíti.  

Az éves munkatervben rögzített ellenőrzések mellett alkalomszerűen is sor kerülhet 

ellenőrzésre.  

Az ellenőrzés célja, hogy segítse a minél hatékonyabb munkavégzést, kiterjed a szakmai és 

egyéb feladatok ellátásának területeire.  

Segíti a tagintézmény igazgatói intézkedések végrehajtását, hozzájárul a hibák, hiányosságok, 

szabálytalanságok megelőzéséhez és korrigálásához. Támpontot jelent az évenként történő 

minősítésekhez. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanévvégi értékeléskor a tagintézmény igazgató beszámol a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet előtt. Az ellenőrzési tervet és beszámolót a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. 

 

6. Kártérítési kötelezettség 

A tagintézmény területén keletkezett kárért a károkozó tartozik felelősséggel, azt a törvényi 

előírásoknak megfelelően kell megtérítenie. 

A gyermekek által okozott kárról a szülőket tájékoztatni kell.  

 

7. Védő-óvó intézkedések 

A rendszeres egészségügyi ellátás rendje 

Az intézmény dolgozóinak egészségügyi ellátásáról – jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

üzemorvos gondoskodik. Valamennyi dolgozó köteles évenként üzemorvosi szűrővizsgálaton 

megjelenni és munkára való alkalmassága, egészsége érdekében az üzemorvossal 

együttműködni. 

 

Munkavédelem – tűzvédelem  

Minden tanév megkezdésekor (a tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódva) munka- 

és tűzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó.  

A munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Munkavédelmi és 

a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  
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A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők: 

A tagintézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a szakszolgálati tevékenységeket 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. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 tagintézmény igazgató, 

 tagintézmény igazgatóhelyettes, 

 vagy a tagintézmény igazgatója által írásban megbízott személy. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 a tagintézmény igazgatóját 

 az tagintézmény fenntartóját 

 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a mentőket 

 

A tagintézmény igazgatónak 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. 
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7.1. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

A dolgozók alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint, ha észlelik, hogy a gyermek 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az intézményi munkavédelmi szabályzat, 

valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv intézkedéseit. Tanuló, illetve 

gyermekbalesetnek az számít: a gyermeket/tanulót a szakszolgálati ellátás során a pedagógus 

felügyelete alatt éri baleset. 

A tagintézményben 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 

intézkedésre jogosult felelős vezetőjének. 

 

7.2. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

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 a tagintézmény minden dolgozójának, és a vizsgálaton részt vevő 

gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 

A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a 

Munkavédelmi és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

8. Kulcsok használati rendje 

A tagintézmény nyitásához és zárásához tartozó kulcs és a riasztó kód alkalmazása: A 

tagintézmény nyitásához, zárásához szükséges kulcsokkal a tagintézményben hat személy 

rendelkezik: tagintézmény vezető és helyettese, két a nyitva-tartás alatt a kliensek fogadását 

biztosító pedagógiai munkát segítő alkalmazott, takarító és egy szakalkalmazott. 

Az említett kollégák minden zárás előtt kötelesek meggyőződni, hogy a nyílászárók zárt 

állapotban vannak, és a kód használatával a riasztót élesíteni. 
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A részletes szabályozást a Kulcskezelési Szabályzat tartalmazza. 

 

9. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága  

A tagintézmény jogszabályban meghatározott nyilvános dokumentumai a dolgozók részére 

bármikor megtekinthetők az igazgatói irodában/ügyviteli irodában. 

A dokumentumok mindazok számára, akik nem állnak jogviszonyban a tagintézménnyel, a 

várószobában kifüggesztett tájékoztató alapján igény szerint szintén megtekinthetők az 

igazgatói irodában/ügyviteli irodában, valamint megtekinthetők a tagintézmény honlapján. 
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29. sz. melléklet 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVII. kerületi 

Tagintézménye 

TAGINTÉZMÉNY SZERVEZÉSÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYZAT  

1. Általános rendelkezések 

A tagintézmény jogállása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatának 

tagintézményi székhely (tagintézményi telephely) 

 

2. A tagintézményre vonatkozó adatok 

2.1 Hivatalos megnevezése: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVII. Kerületi 

Tagintézménye 

2.2 Feladat ellátási helyei: 

  Tagintézményi székhely: 1173 Budapest, Pesti út 82. 

 

2.3 Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

  Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

  Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

  Alapító székhelye: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. 

  Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

  Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

 

2.4 OM azonosító: 101878 

  

2.5 Pedagógiai szakszolgálat feladatai: 

 Tagintézmény székhely:  

nevelési tanácsadás 

logopédiai ellátás 

gyógytestnevelés 

óvoda-iskolapszichológiai ellátás 
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gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

fejlesztő nevelés 

szakértői bizottsági tevékenység 

konduktív pedagógiai ellátás 

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

2.6 A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

 Tagintézmény székhely: 1173 Budapest, Pesti út 82. 

  Helyrajzi száma: 128532 

 Hasznos alapterülete: nettó 274,42 nm 

 KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

 Működtető neve: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 

 Működtető székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 165. 

 

2.7 A tagintézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata 

Hosszú bélyegző: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVII. Kerületi Tagintézménye 

1173 Budapest, Pesti út 82. 

Telefon: 256-8277 

e-mail: pedagogiaiszakszolgalat17@gmail.com 

 

Körbélyegző: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVII. Kerületi Tagintézménye 

1173 Budapest, Pesti út 82. 
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A tag intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 tagintézmény igazgató 

 tagintézmény igazgatóhelyettes 

A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadományozásra a tagintézmény 

igazgató jogosult, távollétében a helyettesítési rend szerint a tagintézmény igazgatóhelyettes 

jogosult. 

A jogkörök elkülönítése, az adminisztráció gördülékenysége érdekében pecsételési rend 

kialakítása szükséges. A tagintézményi pecsételési rend elsősorban az adminisztrációs, 

beosztotti szinten történő működést segíti. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az 

ügyviteli és iratkezelési szabályzat tartalmazza.  

 

2.8  Vállalkozási tevékenység 

 Az intézményvállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

3. A működés rendje 

3.1.   Igazgatótanács 

Az Nkt. 69.§ (1) bekezdése a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az 

igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el. 

 

3.2. Tagintézmény-vezetői tanács 

A tagintézményben nincs tagintézmény-vezetői tanács. 

 

3.3. A vezetők közötti feladatmegosztás: 

Tagintézmény igazgató: 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel: 

- a szakmai munkáért, és a szakmai dokumentumokért, 

- a tagintézmény alkalmazotti testületének 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. 
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 Kapcsolatot tart: 

- a főigazgatóval,  

- a székhellyel, 

- a működtető gazdasági központtal, 

- fenntartóval. 

 

 Nyilvántartást, statisztikát vezet: 

- a rendkívüli eseményekről, melyet a főigazgató felé továbbít, 

- nyilvántartást, statisztikát készít a pedagógusok és a gyermekek/tanulók adatairól, azt 

harmadik személynek a jogszabályokban előírtak szerint adja ki. 

 

 Részt vesz az intézményét érintő gazdasági feladatok kialakításában és a 

végrehajtási munkálataiban: 

- költségvetés előkészítői munkálataiban, 

- a szakmai létszám kialakításában, 

- részt vesz a tagintézmény selejtezési, leltározási munkálataiban, 

- felel a tagintézmény teljes vagyonáért, nyilvántartásáért, szakmai dokumentumaiért és 

a szakmai kiadásaiért. 

 

 Részt vesz a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában: 

- elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, 

- elkészíti a munkaidő-beosztást, ellenőrzi végrehajtását és leigazolja a munkaidő 

nyilvántartást, 

- meghatározza az általánostól eltérő munkarendet,  

- leigazolja az óraadók és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott feladatellátók 

teljesítését,  

- leigazolja a kiküldetéssel kapcsolatos teljesítéseket,  

- elrendeli a helyettesítést, a többletmunkát, és a leigazolásáról gondoskodik. 

 

 Egyéb feladatai: 

- ellenőrzési ütemtervet készít és ellenőrzési feladatokat lát el, 

- felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

- beutalót ad a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 
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Tagintézmény igazgatóhelyettes 

 általános jelleggel helyettesíti a tagintézmény igazgatót, 

 ellátja a tagintézmény igazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

/Feladatainak részletezését a munkaköri leírása tartalmazza./ 

 

3.4. A tagintézmény működési rendje 

A tagintézmény nyitva tartási rendje:  

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vezetőjének döntése alapján július 1.- augusztus 21. között legfeljebb kéthetes 

egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el. A folyamatos működést a nyári nyitva tartással 

biztosítjuk, a szabadságolási tervet is figyelembe véve. 

A tagintézmény nyitva tartása szorgalmi időben:  H-CS: 8-19-ig 

 P: 8-16-ig 

Tanítási szünetben: a szakszolgálati feladatok ellátását figyelembe véve általánostól eltérő 

nyitva tartással. 

 

A szakmai tevékenység rendje: 

A szakmai tevékenységet a tagintézmény a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet, valamint a 

szakmai protokollokban foglaltak alapján látja el.  

 

A pedagógiai munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásba történő részvételének a 

rendje: 

 A pedagógusok szakmai részvételét a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt 

szakmai feladatokban, a tagintézményben az adott pedagógus munkaköri leírása tartalmazza.  

 

A távolmaradás és a helyettesítés rendje: 

A tagintézmény igazgatója munkaideje felhasználását és beosztását a számára előírt kötelező 

tanórák és foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni 

(Nkt.69. § (5)). 

 

A munkatársak szabadságukat szabadságolási terv alapján veszik igénybe, melyet a 

tagintézmény igazgató készít el. Szabadságot valamennyi dolgozó részére lehetőleg tanítási 
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szünet ideje alatt kell kiadni. Szabadság kivételének engedélyezését minimum 2 héttel a 

szabadság megkezdése előtt írásban kell kérni. A szabadságot a tagintézmény igazgató 

engedélyezi. (Fizetés nélküli szabadság lehetőségét jogszabály szabályozza.) 

A kötelező képzések, továbbképzések munkaidőt érintő részét a munkavállaló köteles 

munkaidő-átcsoportosítással (továbbiakban csúsztatással) pótolni, melyet a tagintézmény 

igazgató engedélyez. A teljes munkanapot érintő csúsztatásra való igényt legalább 2 héttel az 

érintett nap előtt be kell nyújtani. A csúsztatott órákat lehetőség szerint az adott hónapban, de 

legfeljebb a távollétet követő hónap folyamán kell pótolni. 

Betegség vagy más akadályoztatás miatt a munkából való távolmaradás esetén a dolgozó 

köteles gondoskodni arról, hogy az intézményt a lehető legrövidebb időn belül értesítse a 

távolmaradás tényéről és várható időtartamáról, és biztosítsa a kliensek értesítésének 

legegyszerűbb módját.  

A szakalkalmazottak esetében az intézmény csak a dolgozó hosszas betegsége vagy 

távolmaradása esetén gondoskodik helyettesítésről. 

A tagintézménybe való belépés és benntartózkodás rendje: 

Az intézményben kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a szakszolgálati ellátást 

igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik. 

A bejelentkezés/beutalás módjától függetlenül a tagintézmény szolgáltatásait az azt igénylők a 

Házirendben foglaltak szerint vehetik igénybe.  

A szakszolgálati intézmény biztonságos működését garantáló szabályok megtartása kötelező 

az intézmény területén tartózkodók számára. 

 

3.5. Szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

A tagintézmény, melynek tevékenysége főképp a szülőkre és gyermekekre irányul, feladatait 

szolgáltatási jellegű tevékenységével összhangban látja el, feladatainak megfelelően tart 

kapcsolatot a szülőkkel. 

A kapcsolattartás kapcsolódhat minden szakszolgálati tevékenységhez, lehet tájékozódó 

jellegű, illetve nyomon követő. 

A kapcsolattartás történhet:  

 személyesen, 

 szervezett, csoportos keretek között, 

 telefonon,  

 levél formájában, valamint  

 elektronikus úton. 
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A szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek, tanuló szüleivel az érintett szakemberek 

tartják a kapcsolatot. Igény esetén a tagintézmény igazgató minden szülőt fogad a 

szakszolgálati feladatellátást érintő ügyben, előre egyeztetett időpontban. 

 

4. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

 

4.1. Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel és gyámhatósággal való kapcsolat:  

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a tagintézmény működési területén lévő nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

szociális és gyámhatósági intézményekkel. 

Formája:  

- közös értekezlet, 

- esetmegbeszélő, 

- személyes és telefonos konzultáció, 

- levél, 

- elektronikus forma.  

A pedagógiai munka megsegítése és a rendszeres, szorosabb kapcsolattartás céljából 

tagintézményünk kihelyezett konzultációs lehetőséget biztosít a nevelési-oktatási intézmények 

részére. Ezért munkatársaink közül kapcsolattartót jelölünk ki minden oktatási intézmény 

számára. A kollégák igény szerint kéthavonta biztosítanak konzultációs lehetőséget az iskolák 

pedagógusai számára. 

 

4.2. Az 4.1. alá nem tartozó külső kapcsolatok 

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai eseti jelleggel illetve rendszeresen és folyamatosan 

tartanak kapcsolatot a következő intézményekkel: 

 megyei, országos, tankerületi szakszolgálatokkal  

 egészségügyi intézményekkel és szakdolgozóival 

 eseti rendszerességgel a kerületi önkormányzatok jegyzőivel/járási hivatalokkal  

 közvetett módon a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oktatási és Köznevelési 

Főosztályának munkatársaival 

 illetékes hatóságokkal 
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 a civil szféra képviselőivel 

 Nemzeti Tehetségpontokkal 

 a helyi önkormányzattal 

 szakmai kapcsolatot tart egyetemekkel, főiskolákkal  

 szükség szerint itt fel nem sorolt intézményekkel. 

 

5. Belső ellenőrzés rendje 

Az ellenőrzés általános feltételei: 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a tagintézmény igazgató 

felelős.  

Ellenőrzési tervet készít és ezt az éves munkatervben rögzíti.  

Az éves munkatervben rögzített ellenőrzések mellett alkalomszerűen is sor kerülhet 

ellenőrzésre.  

Az ellenőrzés célja, hogy segítse a minél hatékonyabb munkavégzést, kiterjed a szakmai és 

egyéb feladatok ellátásának területeire.  

Segíti a tagintézmény igazgatói intézkedések végrehajtását, hozzájárul a hibák, hiányosságok, 

szabálytalanságok megelőzéséhez és korrigálásához. Támpontot jelent az évenként történő 

minősítésekhez. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanévvégi értékeléskor a tagintézmény igazgató beszámol a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet előtt. Az ellenőrzési tervet és beszámolót a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. 

 

6. Kártérítési kötelezettség 

A tagintézmény területén keletkezett kárért a károkozó tartozik felelősséggel, azt a törvényi 

előírásoknak megfelelően kell megtérítenie. 

A gyermekek által okozott kárról a szülőket tájékoztatni kell.  

 

7. Védő-óvó intézkedések 

A rendszeres egészségügyi ellátás rendje 

Az intézmény dolgozóinak egészségügyi ellátásáról – jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

üzemorvos gondoskodik. Valamennyi dolgozó köteles évenként üzemorvosi szűrővizsgálaton 

megjelenni és munkára való alkalmassága, egészsége érdekében az üzemorvossal 

együttműködni. 
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Munkavédelem – tűzvédelem  

Minden tanév megkezdésekor (a tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódva) munka- 

és tűzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó.  

A munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Munkavédelmi és 

a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők: 

A tagintézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a szakszolgálati tevékenységek szokásos menetét akadályozza, 

illetve a szakvizsgálaton/ellátásban 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. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 tagintézmény igazgató, 

 tagintézmény igazgatóhelyettes, 

 vagy a tagintézmény igazgatója által írásban megbízott személy. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 a tagintézmény igazgatóját 

 az tagintézmény fenntartóját 

 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a mentőket 

 

A tagintézmény igazgatónak 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 
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 a rendvédelmi illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, 

tűzszerészek, stb.) fogadásáról. 

 

7.1. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

A dolgozók alapvető feladatai közé tartozik, hogy ha észlelik, hogy a gyermek balesetet 

szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. Minden 

dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az intézményi munkavédelmi szabályzat, valamint 

a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv intézkedéseit. Tanuló, illetve gyermekbalesetnek az 

számít: a gyermeket/tanulót a szakszolgálati ellátás során a pedagógus felügyelete alatt éri 

baleset. 

A tagintézményben 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 

intézkedésre jogosult felelős vezetőjének. 

 

7.2.  Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

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 a tagintézmény minden dolgozójának, és a vizsgálaton/ellátásban 

részt vevő gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 

A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a 

Munkavédelmi és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

8. Kulcsok használati rendje 

A tagintézmény nyitását és zárását a hozzá tartozó kulcs és a riasztó kód alkalmazásával az 

ügyviteli alkalmazottak illetve a működtető képviseletében eljáró alkalmazottak végzik. 

A részletes szabályozást a Kulcskezelési Szabályzat tartalmazza. 
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9. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága  

A tagintézmény jogszabályban meghatározott nyilvános dokumentumai a dolgozók részére 

bármikor megtekinthetők az igazgatói irodában/ügyviteli irodában. 

A dokumentumok mindazok számára, akik nem állnak jogviszonyban a tagintézménnyel, a 

várószobában kifüggesztett tájékoztató alapján igény szerint szintén megtekinthetők az 

igazgatói irodában/ügyviteli irodában, valamint megtekinthetők a tagintézmény honlapján. 
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30. sz. melléklet 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi 

Tagintézménye 

 

TAGINTÉZMÉNY SZERVEZÉSÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYZAT  

1. Általános rendelkezések 

A tagintézmény jogállása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatának 

tagintézményi székhely (tagintézményi telephely) 

 

2. A tagintézményre vonatkozó adatok 

2.1 Hivatalos megnevezése: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi 

Tagintézménye 

2.2 Feladat ellátási helyei: 

  Tagintézményi székhely: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10. 

        Tagintézményi telephely: 1181 Budapest, Vándor Sándor u. 7. / Fecskefészek 

Bölcsőde/ - Korai fejlesztés 

 

2.3 Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

  Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

  Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

  Alapító székhelye: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. 

  Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

  Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

2.4 OM azonosító: 101878 

  

2.5 Pedagógiai szakszolgálat feladatai: 

 Tagintézmény székhely/Telephely:  

nevelési tanácsadás 

logopédiai ellátás 

gyógytestnevelés 
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óvoda-iskolapszichológiai ellátás 

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

fejlesztő nevelés 

szakértői bizottsági tevékenység 

konduktív pedagógiai ellátás 

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

2.6 A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat 

joga 

 Tagintézmény székhely/Telephely: 1181 Bp., Kondor Béla stny. 10. 

 Helyrajzi száma: 151/159/10 

 Hasznos alapterülete:358m2 

 KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

 Működtető neve: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre 

Önkormányzata 

 Működtető székhelye: 1184 Budapest Üllői út 400. 

  

2.7 A tagintézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata 

Hosszú bélyegző: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi Tagintézménye  

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10. telefon/fax: 297-4172 

 

 

 

Körbélyegző: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi Tagintézménye  

OM 101878 

1181 Bp., Kondor Béla stny. 10. 
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A tag intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 tagintézmény igazgató 

 tagintézmény igazgatóhelyettes 

A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadományozásra a tagintézmény 

igazgató jogosult, távollétében a helyettesítési rend szerint a tagintézmény igazgatóhelyettes 

jogosult. 

A jogkörök elkülönítése, az adminisztráció gördülékenysége érdekében pecsételési rend 

kialakítása szükséges. A tagintézményi pecsételési rend elsősorban az adminisztrációs, 

beosztotti szinten történő működést segíti. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az 

ügyviteli és iratkezelési szabályzat tartalmazza. 

 

2.8 Vállalkozási tevékenység 

 Az intézményvállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

3. A működés rendje 

3.1.   Igazgatótanács 

Az Nkt. 69.§ (1) bekezdése a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az 

igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el. 

 

3.2. Tagintézmény-vezetői tanács 

Amennyiben van tagintézmény-vezetői tanács, a tagintézmény igazgató a tagintézmény vezetésével 

összefüggő feladatait – az igazgatóhelyettesek, és a tagintézmény egyes telephelyeinek választott 

képviselőiből álló – tagintézmény-vezetői tanács közreműködésével látja el. 

Amennyiben van tagintézmény- vezetői tanács, annak tagjai: 

 Folyamatosan figyelemmel kísérik a tagintézményben folyó szakszolgálati munka 

helyzetét. 

 Különös figyelmet fordítanak az intézményi munkatervben foglaltak végrehajtására. 
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 Javaslatot tesznek az tagintézmény igazgatónak a tagintézmény személyi és tárgyi 

feltételeinek javítására vonatkozóan. 

 Segítik a telephelyek szakmai munkájának koordinálását, szakmai tapasztalatok 

megtárgyalásával, egyeztetésével, közös feladatok kimunkálásával, a tagintézményi 

vezetéssel való egyeztetéssel, továbbá a feladatok végrehajtásának összehangolásával. 

 A tagintézmény-vezetői tanács együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel. 

 A fővárosi szakmai munkaközösségek vezetői a tagintézmény-vezetői tanács ülésein 

tanácskozási joggal részt vehetnek.  

 

3.3. A vezetők közötti feladatmegosztás: 

Tagintézmény igazgató: 

 munkáját a tagintézmény-vezetői tanács bevonásával végzi. 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel: 

- a szakmai munkáért, és a szakmai dokumentumokért, 

- 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. 

 

 Kapcsolatot tart: 

- a főigazgatóval,  

- a székhellyel, 

- a működtető gazdasági központtal, 

- fenntartóval. 

 

 Nyilvántartást, statisztikát vezet: 

- a rendkívüli eseményekről melyet a főigazgató felé továbbít, 

- nyilvántartást, statisztikát készít a pedagógus és a gyermek/tanuló adataitól, azt 

harmadik személynek a jogszabályokban előírtak szerint adja ki. 
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 Részt vesz az intézményét érintő gazdasági feladatok kialakításában és a 

végrehajtási munkálataiban: 

- költségvetés előkészítői munkálataiban, 

-  a szakmai létszám kialakításában, 

- részt vesz az intézményi selejtezési, leltározási munkálataiban, 

- felel az intézmény teljes vagyonáért, nyilvántartásáért, szakmai dokumentumaiért és a 

szakmai kiadásaiért. 

 

 Részt vesz a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában: 

- elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, 

- a munkaidő-beosztást, ellenőrzi végrehajtását és leigazolja a munkaidő nyilvántartást, 

- meghatározza az általánostól eltérő munkarendet,  

- leigazolja az óraadók és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott feladatellátók 

teljesítését,  

- valamint leigazolja a kiküldetéssel kapcsolatos teljesítéseket,  

- elrendeli a helyettesítést, a többletmunkát, és a leigazolásáról gondoskodik. 

 

 Egyéb feladatai: 

- ellenőrzési ütemtervet készít és ellenőrzési feladatokat lát el, 

- felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

- beutalót ad a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

Tagintézmény igazgatóhelyettes 

 általános jelleggel helyettesíti a tagintézmény igazgatót, 

 ellátja a tagintézmény igazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

/Feladatainak részletezését a munkaköri leírása tartalmazza./ 

 

3.4. A tagintézmény működési rendje 

A tagintézmény nyitva tartási rendje:  

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vezetőjének döntése alapján július 1.- augusztus 21. között legfeljebb kéthetes 

egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el. A folyamatos működést a nyári nyitva tartással 

biztosítjuk, a szabadságolási tervet is figyelembe véve. 
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A tagintézmény nyitva tartása:  Hétfőtől – Csütörtökig: 8.00 -19.00 

Péntek: 8.00 – 14.00 

 

A szakmai tevékenység rendje: 

A szakmai tevékenységet a tagintézmény a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet, valamint a 

szakmai protokollokban foglaltak alapján látja el.  

 

A pedagógiai munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásba történő részvételének a 

rendje: 

 A pedagógusok szakmai részvételét a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt 

szakmai feladatokban, a tagintézményben az adott pedagógus munkaköri leírása tartalmazza.  

 

A tagintézménybe való belépés és benntartózkodás rendje: 

A tagintézmény igazgatója munkaideje felhasználását és beosztását a számára előírt kötelező 

tanórák és foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni 

(Nkt.69. § (5)). 

Az intézményben kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a szakszolgálati ellátást 

igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik. 

A beutalás módjától függetlenül az intézmény szolgáltatásait az azt igénylők a 

székhelyintézményben és a tagintézményekben a kialakított rend szerint vehetik igénybe 

melyre az intézmény előjegyzési időpontot ad.  

A szakszolgálati intézménybe vizsgálatra, foglalkozásra érkezőket az erre kijelölt alkalmazott 

fogadja. Egyezteti az aktuális napra előjegyzettek nevét, és az érintett munkatársat értesíti a 

kliens megérkezéséről.  

Előjegyzési időpontért intézménybe érkező kliensek az adminisztrációs irodán vagy a 

vizsgálatot végző szakemberrel való közvetlen időpont egyeztetés után kötelesek az 

intézményt elhagyni.  Az intézményben előjegyzési időponttal rendelkező kliensek a 

várakozásra rendszeresített helyiségeket és mellékhelyiséget szabadon használják, azonban 

foglalkoztató helyiségekben egyedül nem tartózkodhatnak.  
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Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket, tanulót 

kísérő szülő, törvényes képviselő, gondviselő személy a vizsgálat vagy foglalkozás 

időtartamára.  

Az intézményt használók a szolgáltatás igényvételét követően kötelesek az intézmény épületét 

elhagyni, erre szükség esetén az intézmény bármely dolgozója köteles felhívni az 

intézményben hosszadalmasan benn tartózkodók figyelmét.   

 

A szakszolgálati intézmény biztonságos működését garantáló szabályok megtartása kötelező 

az intézmény területén tartózkodók számára. 

 

3.5. Szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

A tagintézmény, melynek tevékenysége főképp a szülőkre és gyermekekre irányul, feladatait 

szolgáltatási jellegű tevékenységével összhangban látja el, feladatainak megfelelően tart 

kapcsolatot a szülőkkel. 

A kapcsolattartás kapcsolódhat minden szakszolgálati tevékenységhez, lehet tájékozódó 

jellegű, illetve nyomon követő. 

A kapcsolattartás történhet:  

 személyesen, 

 szervezett, csoportos keretek között, 

 telefonon,  

 levél formájában, valamint  

 elektronikus úton. 

A szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek, tanuló szüleivel az érintett szakemberek 

tartják a kapcsolatot. Igény esetén a tagintézmény igazgató minden szülőt fogad a 

szakszolgálati feladatellátást érintő ügyben, előre egyeztetett időpontban. 

 

4. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

 

4.1. Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel és gyámhatósággal való kapcsolat:  

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a tagintézmény működési területén lévő nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

szociális és gyámhatósági intézményekkel. 
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Formája:  

- közös értekezlet, 

- esetmegbeszélő, 

- személyes és telefonos konzultáció, 

- levél.  

 

4.2. Az 4.1. alá nem tartozó külső kapcsolatok 

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a következő intézményekkel: 

 megyei, országos, tankerületi szakszolgálatokkal  

 területen működő nevelési-oktatási intézményekkel 

 egészségügyi intézményekkel és szakdolgozóival 

 aktuális rendszerességgel, a vizsgálati vélemények megküldésével, a kerületi 

önkormányzatok jegyzőivel/járási hivatalokkal  

 közvetett kapcsolatban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oktatási és 

Köznevelési Főosztályának munkatársaival 

 illetékes hatóságokkal 

 a civil szféra képviselőivel 

 Nemzeti Tehetségponttal 

 folyamatosan kapcsolatban van a helyi önkormányzattal 

 szakmai kapcsolatot tart egyetemekkel, főiskolákkal  

 szükség szerint –itt fel nem sorolt –intézményekkel. 

 

5. Belső ellenőrzés rendje 

Az ellenőrzés általános feltételei: 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a tagintézmény igazgató 

felelős.  

Ellenőrzési tervet készít és ezt az éves munkatervben rögzíti.  

Az éves munkatervben rögzített ellenőrzések mellett alkalomszerűen is sor kerülhet 

ellenőrzésre.  

Az ellenőrzés célja, hogy segítse a minél hatékonyabb munkavégzést, kiterjed a szakmai és 

egyéb feladatok ellátásának területeire.  
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Segíti a tagintézmény igazgatói intézkedések végrehajtását, hozzájárul a hibák, hiányosságok, 

szabálytalanságok megelőzéséhez és korrigálásához. Támpontot jelent az évenként történő 

minősítésekhez. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanévvégi értékeléskor a tagintézmény igazgató beszámol a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet előtt. Az ellenőrzési tervet és beszámolót a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. 

 

6. Kártérítési kötelezettség 

A tagintézmény területén keletkezett kárért a károkozó tartozik felelősséggel, azt a törvényi 

előírásoknak megfelelően kell megtérítenie. 

A gyermekek által okozott kárról a szülőket tájékoztatni kell.  

 

7. Védő-óvó intézkedések 

A rendszeres egészségügyi ellátás rendje 

Az intézmény dolgozóinak egészségügyi ellátásáról – jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

üzemorvos gondoskodik. Valamennyi dolgozó köteles évenként üzemorvosi szűrővizsgálaton 

megjelenni és munkára való alkalmassága, egészsége érdekében az üzemorvossal 

együttműködni. 

 

Munkavédelem – tűzvédelem  

Minden tanév megkezdésekor (a tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódva) munka- 

és tűzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó.  

A munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Munkavédelmi és 

a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők: 

A tagintézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a szakszolgálati tevékenységeket 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 
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 a robbantással történő fenyegetés. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 tagintézmény igazgató, 

 tagintézmény igazgatóhelyettes, 

 vagy a tagintézmény igazgatója által írásban megbízott személy. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 a tagintézmény igazgatóját 

 az tagintézmény fenntartóját 

 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a mentőket 

 

A tagintézmény igazgatónak 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. 

 

7.1. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

A dolgozók alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint, ha észlelik, hogy a gyermek 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az intézményi munkavédelmi szabályzat, 

valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv intézkedéseit. Tanuló, illetve 

gyermekbalesetnek az számít: a gyermeket/tanulót a szakszolgálati ellátás során a pedagógus 

felügyelete alatt éri baleset. 

A tagintézményben a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén 

haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

 a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesítenie 



Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

                         1077 Budapest, Izabella u. 12. 

381 

 

 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 intézkedésre 

jogosult felelős vezetőjének. 

 

7.2. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

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 a tagintézmény minden dolgozójának, és a vizsgálaton részt vevő 

gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 

A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a 

Munkavédelmi és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

8. Kulcsok használati rendje 

A tagintézmény nyitásához és zárásához tartozó kulcs és a riasztó kód alkalmazása. 

A részletes szabályozást a Kulcskezelési Szabályzat tartalmazza. 

 

9. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága  

A tagintézmény jogszabályban meghatározott nyilvános dokumentumai a dolgozók részére 

bármikor megtekinthetők az igazgatói irodában/ügyviteli irodában. 

A dokumentumok mindazok számára, akik nem állnak jogviszonyban a tagintézménnyel, a 

várószobában kifüggesztett tájékoztató alapján igény szerint szintén megtekinthetők az 

igazgatói irodában/ügyviteli irodában, valamint megtekinthetők a tagintézmény honlapján. 
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31. sz. melléklet 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIX. Kerületi 

Tagintézménye 

 

TAGINTÉZMÉNY SZERVEZÉSÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYZAT  

1. Általános rendelkezések 

A tagintézmény jogállása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatának 

tagintézményi székhely (tagintézményi telephely) 

 

2. A tagintézményre vonatkozó adatok 

2.1. Hivatalos megnevezése:  

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIX. Kerületi Tagintézménye 

2.2. Feladat ellátási helyei: 

  Tagintézményi székhely: 1196 Budapest, Esze Tamás u. 67. 

2.3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

  Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

  Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

  Alapító székhelye: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. 

  Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

  Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

2.4. OM azonosító: 101878  

2.5. Pedagógiai szakszolgálat feladatai: 

 Tagintézmény székhely: 1196 Budapest, Esze Tamás u.67. 

nevelési tanácsadás 

logopédiai ellátás 

gyógytestnevelés 

iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 
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gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

szakértői bizottsági tevékenység 

fejlesztő nevelés 

konduktív pedagógiai ellátás 

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

2.6. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

 Tagintézmény székhely/Telephely:  

 Helyrajzi száma: Székhely: 1196 Bp. Esze Tamás u. 67. hrsz: 165265 

 Hasznos alapterület kb. 350 m2 

 1. Telephely: Kispesti Bolyai Iskola 1194 Árpád u. 14. hrsz: 164214/2 

 Hasznos alapterület kb. 70 m2  

 2. Telephely: Kispesti Csillagfény Bölcsőde 1191 Bp. Eötvös u. 11. hrsz: 162242/13 

 Hasznos alapterület: kb. 12 m2 

 KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

 Működtető neve: Budapest Főváros XIX Kerület Kispest Önkormányzata 

 Működtető székhelye: 1195 Budapest, Városház tér 18-20.  

  

2.7. A tagintézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata 

Hosszú bélyegző: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIX. Kerületi Tagintézménye  

1196 Bp. esze Tamás u. 67. 

 

Körbélyegző: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIX. Kerületi Tagintézménye  

1196 Bp. Esze Tamás u. 67. 
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A tag intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 tagintézmény igazgató 

 tagintézmény igazgatóhelyettes 

  

A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadományozásra a tagintézmény 

igazgató jogosult, távollétében a helyettesítési rend szerint a tagintézmény igazgatóhelyettes 

jogosult. 

A jogkörök elkülönítése, az adminisztráció gördülékenysége érdekében pecsételési rend 

kialakítása szükséges. A tagintézményi pecsételési rend elsősorban az adminisztrációs, 

beosztotti szinten történő működést segíti. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az 

ügyviteli és iratkezelési szabályzat tartalmazza.  

 

2.8. Vállalkozási tevékenység 

 Az intézményvállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

3. A működés rendje 

3.1.   Igazgatótanács 

Az Nkt. 69.§ (1) bekezdése a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az 

igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el. 

 

3.2. Tagintézmény-vezetői tanács 

Amennyiben van tagintézmény-vezetői tanács, a tagintézmény igazgató a tagintézmény 

vezetésével összefüggő feladatait – az igazgatóhelyettesek, és a tagintézmény egyes 

telephelyeinek választott képviselőiből álló – tagintézmény-vezetői tanács közreműködésével 

látja el. 

Amennyiben van tagintézmény- vezetői tanács, annak tagjai: 

- Folyamatosan figyelemmel kísérik a tagintézményben folyó szakszolgálati munka 

helyzetét. 

- Különös figyelmet fordítanak az intézményi munkatervben foglaltak végrehajtására. 
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- Javaslatot tesznek az tagintézmény igazgatónak a tagintézmény személyi és tárgyi 

feltételeinek javítására vonatkozóan. 

- Segítik a telephelyek szakmai munkájának koordinálását, szakmai tapasztalatok 

megtárgyalásával, egyeztetésével, közös feladatok kimunkálásával, a tagintézményi 

vezetéssel való egyeztetéssel, továbbá a feladatok végrehajtásának 

összehangolásával. 

- A tagintézmény-vezetői tanács együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel. 

- A fővárosi szakmai munkaközösségek vezetői a tagintézmény-vezetői tanács ülésein 

tanácskozási joggal részt vehetnek.  

 

3.3. A vezetők közötti feladatmegosztás: 

Tagintézmény igazgató: 

 munkáját a tagintézmény-vezetői tanács bevonásával végzi. 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel: 

- a szakmai munkáért, és a szakmai dokumentumokért, 

- 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. 

 

 Kapcsolatot tart: 

- a főigazgatóval,  

- a székhellyel, 

- a működtető gazdasági központtal, 
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- fenntartóval. 

 Nyilvántartást, statisztikát vezet: 

- a rendkívüli eseményekről melyet a főigazgató felé továbbít, 

- nyilvántartást, statisztikát készít a pedagógus és a gyermek/tanuló adataitól, azt 

harmadik személynek a jogszabályokban előírtak szerint adja ki. 

 

 Részt vesz az intézményét érintő gazdasági feladatok kialakításában és a 

végrehajtási munkálataiban: 

- költségvetés előkészítői munkálataiban, 

- a szakmai létszám kialakításában, 

- részt vesz az intézményi selejtezési, leltározási munkálataiban, 

- felel az intézmény teljes vagyonáért, nyilvántartásáért, szakmai dokumentumaiért és a 

szakmai kiadásaiért. 

 

 Részt vesz a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában: 

- elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, 

- a munkaidő-beosztást, ellenőrzi végrehajtását és leigazolja a munkaidő nyilvántartást, 

- meghatározza az általánostól eltérő munkarendet,  

- leigazolja az óraadók és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott feladatellátók 

teljesítését,  

- valamint leigazolja a kiküldetéssel kapcsolatos teljesítéseket,  

- elrendeli a helyettesítést, a többletmunkát, és a leigazolásáról gondoskodik. 

 

 Egyéb feladatai: 

 ellenőrzési ütemtervet készít és ellenőrzési feladatokat lát el, 
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 felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

 beutalót ad a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

Tagintézmény igazgatóhelyettes 

 általános jelleggel helyettesíti a tagintézmény igazgatót, 

 ellátja a tagintézmény igazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

/Feladatainak részletezését a munkaköri leírása tartalmazza./ 

 

3.4. A tagintézmény működési rendje 

A tagintézmény nyitva tartási rendje:  

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vezetőjének döntése alapján július 1.- augusztus 21. között legfeljebb kéthetes 

egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el. A folyamatos működést a nyári nyitva tartással 

biztosítjuk, a szabadságolási tervet is figyelembe véve. 

A tagintézmény nyitva tartása:  Hétfő – csütörtök 8 – 19 óráig 

     Péntek 8 – 14 óráig 

A szakmai tevékenység rendje: 

A szakmai tevékenységet a tagintézmény a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet, valamint a 

szakmai protokollokban foglaltak alapján látja el.  

 

A pedagógiai munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásba történő részvételének a 

rendje: 

 A pedagógusok szakmai részvételét a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt 

szakmai feladatokban, a tagintézményben az adott pedagógus munkaköri leírása tartalmazza.  

 

 

A tagintézménybe való belépés és benntartózkodás rendje: 
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A tagintézmény igazgatója munkaideje felhasználását és beosztását a számára előírt kötelező 

tanórák és foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni 

(Nkt.69. § (5)). 

Az intézményben kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a szakszolgálati ellátást 

igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik. 

A beutalás módjától függetlenül az intézmény szolgáltatásait az azt igénylők a 

székhelyintézményben és a tagintézményekben a kialakított rend szerint vehetik igénybe 

melyre az intézmény előjegyzési időpontot ad.  

A szakszolgálati intézménybe vizsgálatra, foglalkozásra érkezőket az erre kijelölt alkalmazott 

fogadja. Egyezteti az aktuális napra előjegyzettek nevét, és az érintett munkatársat értesíti a 

kliens megérkezéséről.  

Előjegyzési időpontért intézménybe érkező kliensek az adminisztrációs irodán vagy a 

vizsgálatot végző szakemberrel való közvetlen időpont egyeztetés után kötelesek az 

intézményt elhagyni.  Az intézményben előjegyzési időponttal rendelkező kliensek a 

várakozásra rendszeresített helyiségeket és mellékhelyiséget szabadon használják, azonban 

foglalkoztató helyiségekben egyedül nem tartózkodhatnak.  

 

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket, tanulót 

kísérő szülő, törvényes képviselő, gondviselő személy a vizsgálat vagy foglalkozás 

időtartamára.  

Az intézményt használók a szolgáltatás igényvételét követően kötelesek az intézmény épületét 

elhagyni, erre szükség esetén az intézmény bármely dolgozója köteles felhívni az 

intézményben hosszadalmasan benn tartózkodók figyelmét.   

 

A szakszolgálati intézmény biztonságos működését garantáló szabályok megtartása kötelező 

az intézmény területén tartózkodók számára. 

 

3.5. Szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

A tagintézmény, melynek tevékenysége főképp a szülőkre és gyermekekre irányul, feladatait 

szolgáltatási jellegű tevékenységével összhangban látja el, feladatainak megfelelően tart 

kapcsolatot a szülőkkel. 

A kapcsolattartás kapcsolódhat minden szakszolgálati tevékenységhez, lehet tájékozódó 

jellegű, illetve nyomon követő. 

A kapcsolattartás történhet:  
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 személyesen, 

 szervezett, csoportos keretek között, 

 telefonon,  

 levél formájában, valamint  

 elektronikus úton. 

A szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek, tanuló szüleivel az érintett szakemberek 

tartják a kapcsolatot. Igény esetén a tagintézmény igazgató minden szülőt fogad a 

szakszolgálati feladatellátást érintő ügyben, előre egyeztetett időpontban. 

 

4. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

 

4.1. Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel és gyámhatósággal való kapcsolat:  

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a tagintézmény működési területén lévő nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

szociális és gyámhatósági intézményekkel. 

 

Formája:  

- közös értekezlet, 

- esetmegbeszélő, 

- személyes és telefonos konzultáció, 

- levél.  

 

4.2. Az 4.1. alá nem tartozó külső kapcsolatok 

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a következő intézményekkel: 

- megyei, országos, tankerületi szakszolgálatokkal  
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- területen működő nevelési-oktatási intézményekkel 

- egészségügyi intézményekkel és szakdolgozóival 

- aktuális rendszerességgel, a vizsgálati vélemények megküldésével, a kerületi 

önkormányzatok jegyzőivel/járási hivatalokkal  

- közvetett kapcsolatban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oktatási és 

Köznevelési Főosztályának munkatársaival 

- illetékes hatóságokkal 

- a civil szféra képviselőivel 

- Nemzeti Tehetségponttal 

- folyamatosan kapcsolatban van a helyi önkormányzattal 

- szakmai kapcsolatot tart egyetemekkel, főiskolákkal  

- szükség szerint –itt fel nem sorolt –intézményekkel. 

 

5. Belső ellenőrzés rendje 

Az ellenőrzés általános feltételei: 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a tagintézmény igazgató 

felelős.  

Ellenőrzési tervet készít és ezt az éves munkatervben rögzíti.  

Az éves munkatervben rögzített ellenőrzések mellett alkalomszerűen is sor kerülhet 

ellenőrzésre.  

Az ellenőrzés célja, hogy segítse a minél hatékonyabb munkavégzést, kiterjed a szakmai és 

egyéb feladatok ellátásának területeire.  

Segíti a tagintézmény igazgatói intézkedések végrehajtását, hozzájárul a hibák, hiányosságok, 

szabálytalanságok megelőzéséhez és korrigálásához. Támpontot jelent az évenként történő 

minősítésekhez. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanévvégi értékeléskor a tagintézmény igazgató beszámol a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet előtt. Az ellenőrzési tervet és beszámolót a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. 

 

6. Kártérítési kötelezettség 
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A tagintézmény területén keletkezett kárért a károkozó tartozik felelősséggel, azt a törvényi 

előírásoknak megfelelően kell megtérítenie. 

A gyermekek által okozott kárról a szülőket tájékoztatni kell.  

7. Védő-óvó intézkedések 

A rendszeres egészségügyi ellátás rendje 

Az intézmény dolgozóinak egészségügyi ellátásáról – jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

üzemorvos gondoskodik. Valamennyi dolgozó köteles évenként üzemorvosi szűrővizsgálaton 

megjelenni és munkára való alkalmassága, egészsége érdekében az üzemorvossal 

együttműködni. 

 

Munkavédelem – tűzvédelem  

Minden tanév megkezdésekor (a tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódva) munka- 

és tűzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó.  

A munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Munkavédelmi és 

a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők: 

A tagintézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a szakszolgálati tevékenységeket 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. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 tagintézmény igazgató, 

 tagintézmény igazgatóhelyettes, 

 vagy a tagintézmény igazgatója által írásban megbízott személy. 
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A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 a tagintézmény igazgatóját 

 az tagintézmény fenntartóját 

 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a mentőket 

 

A tagintézmény igazgatónak 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. 

 

7.1. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

A dolgozók alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint, ha észlelik, hogy a gyermek 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az intézményi munkavédelmi szabályzat, 

valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv intézkedéseit. Tanuló, illetve 

gyermekbalesetnek az számít: a gyermeket/tanulót a szakszolgálati ellátás során a pedagógus 

felügyelete alatt éri baleset. 

A tagintézményben a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén 

haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 
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 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 

intézkedésre jogosult felelős vezetőjének. 

 

7.2. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

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 a tagintézmény minden dolgozójának, és a vizsgálaton részt vevő 

gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 

A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a 

Munkavédelmi és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

8. Kulcsok használati rendje 

A tagintézmény nyitásához és zárásához tartozó kulcs és a riasztó kód alkalmazása. 

A részletes szabályozást a Kulcskezelési Szabályzat tartalmazza. 

 

9. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága  

A tagintézmény jogszabályban meghatározott nyilvános dokumentumai a dolgozók részére 

bármikor megtekinthetők az igazgatói irodában/ügyviteli irodában. 

A dokumentumok mindazok számára, akik nem állnak jogviszonyban a tagintézménnyel, a 

várószobában kifüggesztett tájékoztató alapján igény szerint szintén megtekinthetők az 

igazgatói irodában/ügyviteli irodában, valamint megtekinthetők a tagintézmény honlapján. 
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32. sz. melléklet 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XX. Kerületi 

Tagintézménye 

 

TAGINTÉZMÉNY SZERVEZÉSÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYZAT  

1. Általános rendelkezések 

A tagintézmény jogállása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatának 

tagintézményi székhely (tagintézményi telephely) 

 

2. A tagintézményre vonatkozó adatok 

2.1. Hivatalos megnevezése: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XX. kerületi 

Tagintézménye 

2.2. Feladat ellátási helyei: 

  Tagintézményi székhely: 1205 Budapest Mártírok útja 51. 

        Tagintézményi telephely: 1201 Budapest Vörösmarty u. 128. 

 

2.3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

  Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

  Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

  Alapító székhelye: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. 

  Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

  Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

2.4. OM azonosító: 101878  

2.5.Pedagógiai szakszolgálat feladatai: 

 Tagintézmény székhely/Telephely: 1205 Budapest Mártírok útja 51./1201 Budapest    

 Vörösmarty u. 128. 

nevelési tanácsadás (szh) 
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logopédiai ellátás (th) 

gyógytestnevelés (szh) 

óvoda-iskolapszichológiai ellátás (szh) 

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás (szh) 

fejlesztő nevelés (szh) 

szakértői bizottsági tevékenység (szh) 

konduktív pedagógiai ellátás (szh) 

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása (szh) 

2.6. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

 Tagintézmény székhely/Telephely: 

 Helyrajzi száma:  174155 székhely/ 178378 telephely 

 Hasznos alapterülete: 810 nm székhely/ 200 nm telephely 

 KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

 Működtető neve: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 

 Működtető székhelye: 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 

 

2.7. A tagintézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata 

Hosszú bélyegző: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XX. Kerületi Tagintézménye  

1205 Bp. Mártírok útja 51.  

Tel: 283-4542 

 

 

 

Körbélyegző: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XX. Kerületi Tagintézménye  

1205 Bp. Mártírok útja 51.  
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A tag intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 tagintézmény igazgató 

 tagintézmény igazgatóhelyettes 

A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadományozásra a tagintézmény 

igazgató jogosult, távollétében a helyettesítési rend szerint a tagintézmény igazgatóhelyettes 

jogosult. 

A jogkörök elkülönítése, az adminisztráció gördülékenysége érdekében pecsételési rend 

kialakítása szükséges. A tagintézményi pecsételési rend elsősorban az adminisztrációs, 

beosztotti szinten történő működést segíti. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az 

ügyviteli és iratkezelési szabályzat tartalmazza.  

 

2.8. Vállalkozási tevékenység 

 Az intézményvállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

3. A működés rendje 

3.1.   Igazgatótanács 

Az Nkt. 69.§ (1) bekezdése a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az 

igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el. 

 

3.2. Tagintézmény-vezetői tanács 

 Amennyiben van tagintézmény-vezetői tanács, a tagintézmény igazgató a 

tagintézmény vezetésével összefüggő feladatait – az igazgatóhelyettesek, és a 

tagintézmény egyes telephelyeinek választott képviselőiből álló – tagintézmény-

vezetői tanács közreműködésével látja el. 
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 Amennyiben van tagintézmény- vezetői tanács, annak tagjai: 

 Folyamatosan figyelemmel kísérik a tagintézményben folyó szakszolgálati munka 

helyzetét. 

 Különös figyelmet fordítanak az intézményi munkatervben foglaltak végrehajtására. 

 Javaslatot tesznek az tagintézmény igazgatónak a tagintézmény személyi és tárgyi 

feltételeinek javítására vonatkozóan. 

 Segítik a telephelyek szakmai munkájának koordinálását, szakmai tapasztalatok 

megtárgyalásával, egyeztetésével, közös feladatok kimunkálásával, a tagintézményi 

vezetéssel való egyeztetéssel, továbbá a feladatok végrehajtásának összehangolásával. 

 A tagintézmény-vezetői tanács együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel. 

 A fővárosi szakmai munkaközösségek vezetői a tagintézmény-vezetői tanács ülésein 

tanácskozási joggal részt vehetnek.  

 

3.3. A vezetők közötti feladatmegosztás: 

Tagintézmény igazgató: 

 munkáját a tagintézmény-vezetői tanács bevonásával végzi. 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel: 

- a szakmai munkáért, és a szakmai dokumentumokért, 

- 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. 
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 Kapcsolatot tart: 

- a főigazgatóval,  

- a székhellyel, 

- a működtető gazdasági központtal, 

- fenntartóval. 

 

 Nyilvántartást, statisztikát vezet: 

- a rendkívüli eseményekről melyet a főigazgató felé továbbít, 

- nyilvántartást, statisztikát készít a pedagógus és a gyermek/tanuló adataitól, azt 

harmadik személynek a jogszabályokban előírtak szerint adja ki. 

 

 Részt vesz az intézményét érintő gazdasági feladatok kialakításában és a 

végrehajtási munkálataiban: 

- költségvetés előkészítői munkálataiban, 

-  a szakmai létszám kialakításában, 

- részt vesz az intézményi selejtezési, leltározási munkálataiban, 

- felel az intézmény teljes vagyonáért, nyilvántartásáért, szakmai dokumentumaiért és a 

szakmai kiadásaiért. 

 

 Részt vesz a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában: 

- elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, 

- a munkaidő-beosztást, ellenőrzi végrehajtását és leigazolja a munkaidő nyilvántartást, 

- meghatározza az általánostól eltérő munkarendet,  

- leigazolja az óraadók és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott feladatellátók 

teljesítését,  
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- valamint leigazolja a kiküldetéssel kapcsolatos teljesítéseket,  

- elrendeli a helyettesítést, a többletmunkát, és a leigazolásáról gondoskodik. 

 

 Egyéb feladatai: 

- ellenőrzési ütemtervet készít és ellenőrzési feladatokat lát el, 

- felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

- beutalót ad a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

Tagintézmény igazgatóhelyettes 

- általános jelleggel helyettesíti a tagintézmény igazgatót, 

- ellátja a tagintézmény igazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

/Feladatainak részletezését a munkaköri leírása tartalmazza./ 

 

3.4. A tagintézmény működési rendje 

A tagintézmény nyitva tartási rendje:  

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vezetőjének döntése alapján július 1.- augusztus 21. között legfeljebb kéthetes 

egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el. A folyamatos működést a nyári nyitva tartással 

biztosítjuk, a szabadságolási tervet is figyelembe véve. 

A tagintézmény nyitva tartása: Hé-Csü 8-19, P 8-16 

 

A szakmai tevékenység rendje: 

A szakmai tevékenységet a tagintézmény a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet, valamint a 

szakmai protokollokban foglaltak alapján látja el.  

 

A pedagógiai munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásba történő részvételének a 

rendje: 
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 A pedagógusok szakmai részvételét a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt 

szakmai feladatokban, a tagintézményben az adott pedagógus munkaköri leírása tartalmazza.  

 

A tagintézménybe való belépés és benntartózkodás rendje: 

A tagintézmény igazgatója munkaideje felhasználását és beosztását a számára előírt kötelező 

tanórák és foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni 

(Nkt.69. § (5)). 

Az intézményben kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a szakszolgálati ellátást 

igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik. 

A beutalás módjától függetlenül az intézmény szolgáltatásait az azt igénylők a 

székhelyintézményben és a tagintézményekben a kialakított rend szerint vehetik igénybe 

melyre az intézmény előjegyzési időpontot ad.  

A szakszolgálati intézménybe vizsgálatra, foglalkozásra érkezőket az erre kijelölt alkalmazott 

fogadja. Egyezteti az aktuális napra előjegyzettek nevét, és az érintett munkatársat értesíti a 

kliens megérkezéséről.  

Előjegyzési időpontért intézménybe érkező kliensek az adminisztrációs irodán vagy a 

vizsgálatot végző szakemberrel való közvetlen időpont egyeztetés után kötelesek az 

intézményt elhagyni.  Az intézményben előjegyzési időponttal rendelkező kliensek a 

várakozásra rendszeresített helyiségeket és mellékhelyiséget szabadon használják, azonban 

foglalkoztató helyiségekben egyedül nem tartózkodhatnak.  

 

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket, tanulót 

kísérő szülő, törvényes képviselő, gondviselő személy a vizsgálat vagy foglalkozás 

időtartamára.  

Az intézményt használók a szolgáltatás igényvételét követően kötelesek az intézmény épületét 

elhagyni, erre szükség esetén az intézmény bármely dolgozója köteles felhívni az 

intézményben hosszadalmasan benn tartózkodók figyelmét.   

 

A szakszolgálati intézmény biztonságos működését garantáló szabályok megtartása kötelező 

az intézmény területén tartózkodók számára. 
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3.5. Szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

A tagintézmény, melynek tevékenysége főképp a szülőkre és gyermekekre irányul, feladatait 

szolgáltatási jellegű tevékenységével összhangban látja el, feladatainak megfelelően tart 

kapcsolatot a szülőkkel. 

A kapcsolattartás kapcsolódhat minden szakszolgálati tevékenységhez, lehet tájékozódó 

jellegű, illetve nyomon követő. 

A kapcsolattartás történhet:  

- személyesen, 

- szervezett, csoportos keretek között, 

- telefonon,  

- levél formájában, valamint  

- elektronikus úton. 

A szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek, tanuló szüleivel az érintett szakemberek 

tartják a kapcsolatot. Igény esetén a tagintézmény igazgató minden szülőt fogad a 

szakszolgálati feladatellátást érintő ügyben, előre egyeztetett időpontban. 

 

4. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

 

4.1. Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel és gyámhatósággal való kapcsolat:  

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a tagintézmény működési területén lévő nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

szociális és gyámhatósági intézményekkel. 

 

Formája:  

- közös értekezlet, 

- esetmegbeszélő, 

- személyes és telefonos konzultáció, 

- levél.  
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4.2. Az 4.1. alá nem tartozó külső kapcsolatok 

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a következő intézményekkel: 

- megyei, országos, tankerületi szakszolgálatokkal  

- területen működő nevelési-oktatási intézményekkel 

- egészségügyi intézményekkel és szakdolgozóival 

- aktuális rendszerességgel, a vizsgálati vélemények megküldésével, a kerületi 

önkormányzatok jegyzőivel/járási hivatalokkal  

- közvetett kapcsolatban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oktatási és 

Köznevelési Főosztályának munkatársaival 

- illetékes hatóságokkal 

- a civil szféra képviselőivel 

- Nemzeti Tehetségponttal 

- folyamatosan kapcsolatban van a helyi önkormányzattal 

- szakmai kapcsolatot tart egyetemekkel, főiskolákkal  

- szükség szerint –itt fel nem sorolt –intézményekkel. 

 

5. Belső ellenőrzés rendje 

Az ellenőrzés általános feltételei: 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a tagintézmény igazgató 

felelős.  

Ellenőrzési tervet készít és ezt az éves munkatervben rögzíti.  

Az éves munkatervben rögzített ellenőrzések mellett alkalomszerűen is sor kerülhet 

ellenőrzésre.  

Az ellenőrzés célja, hogy segítse a minél hatékonyabb munkavégzést, kiterjed a szakmai és 

egyéb feladatok ellátásának területeire.  
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Segíti a tagintézmény igazgatói intézkedések végrehajtását, hozzájárul a hibák, hiányosságok, 

szabálytalanságok megelőzéséhez és korrigálásához. Támpontot jelent az évenként történő 

minősítésekhez. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanévvégi értékeléskor a tagintézmény igazgató beszámol a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet előtt. Az ellenőrzési tervet és beszámolót a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. 

 

6. Kártérítési kötelezettség 

A tagintézmény területén keletkezett kárért a károkozó tartozik felelősséggel, azt a törvényi 

előírásoknak megfelelően kell megtérítenie. 

A gyermekek által okozott kárról a szülőket tájékoztatni kell.  

 

7. Védő-óvó intézkedések 

A rendszeres egészségügyi ellátás rendje 

Az intézmény dolgozóinak egészségügyi ellátásáról – jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

üzemorvos gondoskodik. Valamennyi dolgozó köteles évenként üzemorvosi szűrővizsgálaton 

megjelenni és munkára való alkalmassága, egészsége érdekében az üzemorvossal 

együttműködni. 

 

Munkavédelem – tűzvédelem  

Minden tanév megkezdésekor (a tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódva) munka- 

és tűzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó.  

A munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Munkavédelmi és 

a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők: 

A tagintézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a szakszolgálati tevékenységeket 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.) 
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- a tűz 

- a robbantással történő fenyegetés. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

- tagintézmény igazgató, 

- tagintézmény igazgatóhelyettes, 

- vagy a tagintézmény igazgatója által írásban megbízott személy. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

- a tagintézmény igazgatóját 

- az tagintézmény fenntartóját 

- tűz esetén a tűzoltóságot 

- robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

- személyi sérülés esetén a mentőket 

 

A tagintézmény igazgatónak 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. 
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7.1. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

A dolgozók alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint, ha észlelik, hogy a gyermek 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az intézményi munkavédelmi szabályzat, 

valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv intézkedéseit. Tanuló, illetve 

gyermekbalesetnek az számít: a gyermeket/tanulót a szakszolgálati ellátás során a pedagógus 

felügyelete alatt éri baleset. 

A tagintézményben 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 intézkedésre jogosult 

felelős vezetőjének. 

7.2. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

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 a tagintézmény minden dolgozójának, és a vizsgálaton részt vevő 

gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 

A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a 

Munkavédelmi és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

8. Kulcsok használati rendje 

A tagintézmény nyitásához és zárásához tartozó kulcs és a riasztó kód alkalmazása. 

A részletes szabályozást a Kulcskezelési Szabályzat tartalmazza. 
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9. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága  

A tagintézmény jogszabályban meghatározott nyilvános dokumentumai a dolgozók részére 

bármikor megtekinthetők az igazgatói irodában/ügyviteli irodában. 

A dokumentumok mindazok számára, akik nem állnak jogviszonyban a tagintézménnyel, a 

várószobában kifüggesztett tájékoztató alapján igény szerint szintén megtekinthetők az 

igazgatói irodában/ügyviteli irodában, valamint megtekinthetők a tagintézmény honlapján. 
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33. sz. melléklet 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXI. Kerületi 

Tagintézménye 

 

TAGINTÉZMÉNY SZERVEZÉSÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ 

SZABÁLYZAT  

 

1. Általános rendelkezések: 

 

A tagintézmény jogállása: 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatának 

tagintézményi székhelye 

 

2. A tagintézményre vonatkozó adatok: 

 

2.1. Hivatalos megnevezése: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXI. kerületi 

Tagintézménye 

 

2.2.  Feladat ellátási helyei: 

  Tagintézményi székhely: 1211 Budapest, Kiss János altábornagy utca 10-12. 

       Tagintézményi telephely: 1215 Budapest, Ív utca 8-12. 

  Egyéb feladat ellátási helyek: Tankerület óvodái és iskolái 

 

2.3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

  Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

  Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

  Alapító székhelye: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. 

  Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

  Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

 

2.4. OM azonosító: 101878 
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2.5. Pedagógiai szakszolgálat feladatai: 

 Tagintézmény székhely:   

nevelési tanácsadás 

gyógytestnevelés 

iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

fejlesztő nevelés 

szakértői bizottsági tevékenység 

konduktív pedagógiai ellátás 

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

Telephely: 

logopédiai ellátás 

 

 

2.6. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga: 

 Tagintézmény székhely/Telephely: 

 Helyrajzi száma: 209568 

 Hasznos alapterülete: 464,2 m2 

 KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

 Működtető neve: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 

 Működtető székhelye: 1215 Budapest, Katona József utca 62-64. 

 

2.7. A tagintézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata: 

 

Hosszú bélyegző: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXI. kerületi Tagintézménye, 

1211 Bp., Kiss J. alt. u. 10-12., Tel.: 06-1-278-0124 

 
  

Körbélyegző: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXI. kerületi Tagintézménye, 1211 

Bp., Kiss J. alt. u. 10-12. 

 



Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

                         1077 Budapest, Izabella u. 12. 

409 

 

 
 

Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 tagintézmény igazgató 

 tagintézmény igazgatóhelyettes 

A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadmányozásra az tagintézmény 

igazgató jogosult, távollétében a helyettesítési rend szerint az tagintézmény igazgatóhelyettes 

jogosult.  

A jogkörök elkülönítése, az adminisztráció gördülékenysége érdekében pecsételési rend 

kialakítása szükséges. A tagintézményi pecsételési rend elsősorban az adminisztrációs, 

beosztotti szinten történő működést segíti. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az 

ügyviteli és iratkezelési szabályzat tartalmazza.  

 

2.8. Vállalkozási tevékenység: 

 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

 

3. A tagintézmény szervezeti és működési rendje: 

 

3.1. Igazgatótanács 

Az Nkt. 69.§ (1) bekezdése a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az 

igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el a 

székhelyintézményben. 

 

3.2. Tagintézmény-vezetői tanács 

 

Amennyiben van tagintézmény-vezetői tanács, a tagintézmény igazgató a tagintézmény 

vezetésével összefüggő feladatait - az igazgató-helyettes és a tagintézmény egyes 
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telephelyeinek választott képviselőiből, valamint főbb feladatkörök szakmai képviselőiből 

álló tagintézmény-vezetői tanács közreműködésével látja el.  

 

Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal 

rendelkezik. 

 

Feladatai: 

 Folyamatosan figyelemmel kísérik a tagintézményben folyó szakszolgálati 

munka helyzetét. 

 Segítik az intézmény vezetőinek munkáját /irányító, tervező, szervező, 

ellenőrző, értékelő tevékenységét/ meghatározott feladatokkal, jogokkal és 

kötelezettségekkel. 

 Különös figyelmet fordítanak az intézményi munkatervben foglaltak 

végrehajtására. 

 Javaslatot tesznek az tagintézmény igazgatónak a tagintézmény személyi és 

tárgyi feltételeinek javítására vonatkozóan. 

 Segítik a telephelyek szakmai munkájának koordinálását, szakmai 

tapasztalatok megtárgyalásával, egyeztetésével, közös feladatok kimunkálásával, a 

tagintézményi vezetéssel való egyeztetéssel, továbbá a feladatok végrehajtásának 

összehangolásával. 

 A tagintézmény-vezetői tanács együttműködik az intézmény más 

közösségeinek  képviselőivel. 

 A fővárosi szakmai munkaközösségek vezetői a tagintézmény-vezetői tanács 

  ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.  

 

3.3. A vezetők közötti feladatmegosztás: 

 

A tagintézmény igazgató feladatkörébe tartozik: 

 

 Munkáját a tagintézmény-vezetői tanács bevonásával végzi. 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel:  

- a szakmai munkáért,  

- a tagintézmény szakalkalmazotti testület vezetéséért, 
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- a tagintézmény szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések 

előkészítéséért, végrehajtásának szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, 

- a szakszerű és törvényes működésért az intézményi szabályzatok betartásáért, 

és a tagintézményre vonatkozó szabályzatok elkészítéséért,  

- elkészíti a tagintézmény éves munkatervét, 

- képviseli a tagintézményt,  

- a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

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

valamint gyámhatósággal, szülőkkel való együttműködésért, 

- a tanuló – és gyermekbaleset megelőzéséért, 

 Kapcsolatot tart: 

- a fenntartóval,  

- főigazgatósággal, 

- székhelyintézménnyel, 

- a működtető gazdasági központtal. 

 

 Nyilvántartást, statisztikát vezet: 

- a rendkívüli eseményekről melyet a főigazgató felé továbbít, 

- nyilvántartást, statisztikát készít a pedagógus és a gyermek/tanuló adataitól, 

azt harmadik személynek a jogszabályokban előírtak szerint adja ki. 

 

 Részt vesz az intézményét érintő gazdasági feladatok kialakításában és a 

végrehajtási munkálataiban: 

- költségvetés előkészítői munkálataiban, 

-  a szakmai létszám kialakításában, 
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- részt vesz az intézményi selejtezési, leltározási munkálataiban, 

- felel az intézmény teljes vagyonáért, nyilvántartásáért, szakmai 

dokumentumaiért és a szakmai kiadásaiért. 

 Részt vesz a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában: 

- elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, 

- a munkaidő-beosztást, ellenőrzi végrehajtását és leigazolja a munkaidő 

nyilvántartást, 

- meghatározza az általánostól eltérő munkarendet,  

- leigazolja az óraadók és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott 

feladatellátók teljesítését,  

- valamint leigazolja a kiküldetéssel kapcsolatos teljesítéseket,  

- elrendeli a helyettesítést, a többletmunkát, és a leigazolásáról gondoskodik. 

 

 Egyéb feladatai: 

- ellenőrzési ütemtervet készít és ellenőrzési feladatokat lát el, 

- felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

- beutalót ad a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

 A tagintézmény igazgató felelős az ingatlanok célszerű használatáért, az 

intézményben elhelyezett ingóságok, berendezések, felszerelések 

megőrzéséért, azok rendeltetésszerű használatának biztosításáért.  

 A tagintézmény igazgató közvetlen munkatársa az igazgatóhelyettes, a 

telephely képviselője, és a főbb feladatkörök szakmai képviselői. 

 A tagintézmény igazgató közvetlen munkatársai a tagintézmény igazgatónak 

tartoznak felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. 
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Tagintézmény igazgatóhelyettes jogköre és feladatai: 

 

A tagintézmény igazgatót távollétében teljes jogkörrel és felelősséggel, helyettesíti. 

Ellenőrzi a tagintézmény igazgató utasításainak végrehajtását és a tagintézmény igazgató 

útmutatásai szerint, intézkedik a tagintézmény mindennapi életében előforduló ügyekben. 

Feladatainak részletezését a munkaköri leírása tartalmazza. 

 

A főbb feladatkörök szakmai képviselőinak jogköre és feladatai: 

 

 összeállítja az intézmény munkaterve alapján a szakmai csoport éves 

programját; 

 irányítja, koordinálja a szakmai csoport tevékenységét, felelős a csoport 

szakmai munkájáért; 

 módszertani értekezleteket tart, bemutató foglalkozásokat szervez, segíti a 

szakirodalom felhasználását; 

 javaslatot tesz a szakmai továbbképzésekre, a csoport tagjainak különböző 

formában történő jutalmazására; 

 ellenőrzi a csoporttagok szakmai munkáját, munkafegyelmét, intézkedést 

kezdeményez az igazgató, a tagintézmény vezetői tanács felé;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 képviseli állásfoglalásaival a csoportot a tagintézmény vezetősége felé; 

 összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a csoport tevékenységéről, 

igény szerint a tagintézmény igazgató részére; 

 állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a 

csoport tagjait. 

 

Az tagintézmény szakalkalmazotti testülete:  

 

A testület jogköre: 

 

a) A testület – köznevelési törvény 70.§-a alapján – a tagintézmény pedagógusainak 

közössége, a tagintézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. A testület tagjai a 

tagintézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottai, valamint a szakmai 

munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozói. 
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b) A tagintézmény testülete szakmai kérdésekben, az intézmény működésével 

kapcsolatos ügyekben, valamint a törvényben és más jogszabályokban meghatározott 

kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

 

c) A testület delegálja a küldötteket a székhelyintézmény által működtetett szakmai 

munkaközösségekbe és a közalkalmazotti tanácsba. 

 

A testület értekezletei: 

 

a) A tanév során a testület az alábbi állandó értekezleteket tartja: 

 

 a tanévnyitó értekezlet; 

 a tanévzáró értekezlet; 

 heti 3 óra szakmai értekezlet, melynek egy része a tagintézmény egészét érintő 

testületi értekezlet, másik része feladat-ellátási szakmai csoport ülés. 

 

b) Rendkívüli testületi értekezlet hívható össze a tagintézmény lényeges problémáinak 

megoldására, amennyiben szükségesnek látja a testület tagjainak 60%-a, az intézmény 

igazgatója vagy vezetősége. 

 

A testület döntései, határozatai: 

 

A testület döntéseit és határozatait – a jogszabályokban meghatározottak kivételével – nyílt 

szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató 

szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek. 

 

 

A testület által átruházott feladatkörök: 

 

A testület feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból 

meghatározott időre vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek 

gyakorlását átruházhatja a szakmai munkacsoportra. Az átruházott jogkör gyakorlója a 

testületet tájékoztatni köteles – a testület által meghatározott időközönként és módon – 

azokról az ügyekről, amelyekben a testület megbízásából eljár. 
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A testület feladat-ellátási szakmai csoportjai: 

 

A feladat-ellátási szakmai csoportok a tagintézmény szakszolgálati feladatellátásra 

szerveződött alapegységei. 

 

A feladat-ellátási szakmai csoportok tevékenysége: 

 

a) A feladat-ellátási szakmai csoport tagjai csoportvezetőt, szakmai képviselőt 

választanak öt évenként, a munkacsoport tevékenységének szervezésére, irányítására, 

koordinálására. 

 

b) A testület feladatainak átruházása alapján – az éves munkatervvel összhangban – a 

feladat-ellátási szakmai csoport feladatai: 

 

 javítják, koordinálják az intézményben folyó szakszolgálati munka szakmai 

színvonalát, minőségét;  

 esetelemzések illetve szakirodalmi anyagok feldolgozásával fejlesztik a szakmai 

munka tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat; 

 belső szakmai protokoll kidolgozásával egységesítik, meghatározzák a szakmai 

munka minőségi elvárásait; 

 szervezik a pedagógusok továbbképzését, véleményezik a pedagógus álláshelyek 

pályázati anyagát; 

 javaslatot adnak a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok 

felhasználására; 

 támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi 

közösséget; 

 pályázatok írásában, lebonyolításában vesznek részt. 
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A szakmai munkát segítő alkalmazottak: 

 

 gyermekpszichiáter 

 adminisztrátorok 

 

Az adminisztrátorok feladataik ellátásához szakirányú képesítéssel rendelkező személyek, 

hatáskörük kiterjed a munkaköri leírásokban meghatározott feladatokra. 

A szakmai munkát segítő alkalmazottak a tagintézmény igazgatónak tartoznak felelősséggel 

és beszámolási kötelezettséggel. 

A tagintézmény működését segítő egyéb alkalmazottak (gondnok-karbantartó, takarító) a 

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. alkalmazottai. 

 

A tagintézményi belső kapcsolattartás rendje és formái: 

 

a) A vezetők valamint a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás hivatalos, 

formális ideje a heti rendszerességgel megtartott tagintézményi értekezlet. 

b) Az igazgató az intézmény vezetőségével havonta egyszer szakmai megbeszélést 

tart. 

c) Az igazgató és az igazgatóhelyettes egyeztetett időpontban az ellenőrzés 

tapasztalatairól, illetve egyéb, az intézményt érintő kérdésekről rendszeresen 

megbeszélést tart. 

d) A feladat-ellátási szakmai csoportok heti rendszerességgel, állandó időpontban 

munkamegbeszélést tartanak. 

e) A feladat-ellátási szakmai csoportok közötti kapcsolattartás hivatalos, formális 

időkerete a heti rendszerességgel megtartott tagintézményi értekezlet. 

3.4. A tagintézmény működési rendje: 

 A működés általános elvei: 

 

a) A tagintézmény tevékenysége során együttműködik a szülővel, segítséget nyújt a 

gyermek otthoni neveléséhez. 

b) A szakszolgálati tagintézmény – a szülő önkéntes kérése alapján – vizsgálata 

során figyelembe veszi a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermek, tanuló 
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anyanyelvi, szociokulturális sajátosságát. Erről a lehetőségről az első vizsgálat 

megkezdése előtt minden szülő részére írásban tájékoztatást nyújt. Az írásos 

tájékoztatás a várakozó helységben jól látható helyen elhelyezett tábla 

formájában valósul meg, melynek elolvasására a vizsgálatot végző szakember 

köteles felhívni a szülő figyelmét. 

c) A pedagógiai szakszolgálatnál a szakértői bizottsági tevékenység, a nevelési 

tanácsadás és a logopédiai ellátás keretében nyújtott ellátást a szülő a nevelési-

oktatási intézmény javaslatára vagy önkéntes döntése alapján veheti igénybe. A 

terápiás ellátás a gyermek saját kérése alapján is igénybe vehető.  

A korai fejlesztés, konduktív és fejlesztő nevelés az illetékes szakértői bizottság 

diagnózisa alapján vehető igénybe. 

A gyógytestnevelés szükségességét az iskolaorvos vagy szakorvos írja elő. 

 

d) A pedagógiai szakszolgálati tagintézmény köteles ellátni azt a gyermeket, 

tanulót, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a működési 

körzetében van, illetőleg aki az illetékességi területén jár óvodába, iskolába. 

e) A pedagógiai szakszolgálati tagintézmény a gondozásába kerülő gyermeket 

nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásában szereplő adatokat a köznevelési 

törvény 41.§-ban meghatározottak szerint kezeli. 

 

A tagintézmény nyitva tartási rendje:  

 

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vezetőjének döntése alapján július 1.- augusztus 21. között legfeljebb kéthetes 

egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el. A folyamatos működést a nyári nyitva tartással 

biztosítjuk, a szabadságolási tervet is figyelembe véve. 

A tagintézmény a szakszolgálati feladatainak ellátásához évente – az iskolai tanév    

rendjéhez igazodó – munkatervet készít. 

 

A tagintézmény nyitva tartása: hétköznapokon 8:00-18:00 
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A tagintézménybe való belépés és benntartózkodás rendje: 

 

A tagintézmény igazgatója munkaideje felhasználását és beosztását a számára előírt kötelező 

tanórák és foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni 

(Nkt.69. § (5)). 

A tagintézményben kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a szakszolgálati ellátást 

igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik. 

A beutalás módjától függetlenül a tagintézmény szolgáltatásait az igénylők a megadott rend 

szerint vehetik igénybe, melyre a tagintézményben előjegyzési időpontot adnak.  

A szakszolgálati intézménybe vizsgálatra, foglalkozásra érkezőket az irodán történt 

bejelentkezést követen az erre kijelölt szakalkalmazott fogadja.  

Előjegyzési időpontért intézménybe érkező kliensek az adminisztrációs irodán vagy a 

vizsgálatot végző szakemberrel való közvetlen időpont egyeztetés után kötelesek az 

intézményt elhagyni.  Az intézményben előjegyzési időponttal rendelkező kliensek a 

várakozásra rendszeresített helyiségeket és mellékhelyiséget szabadon használják, azonban 

foglalkoztató helyiségekben egyedül nem tartózkodhatnak.  

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket, tanulót 

kísérő szülő, törvényes képviselő, gondviselő személy a vizsgálat vagy foglalkozás 

időtartamára.  

Az intézményt használók a szolgáltatás igényvételét követően kötelesek az intézmény épületét 

elhagyni, erre szükség esetén az intézmény bármely dolgozója köteles felhívni az 

intézményben hosszadalmasan benn tartózkodók figyelmét.   

A szakszolgálati intézmény biztonságos működését garantáló szabályok megtartása kötelező 

az intézmény területén tartózkodók számára. 

 

A szakmai tevékenység rendje: 

 

A szakmai tevékenységet a tagintézmény a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet, valamint a 

szakmai protokollokban foglaltak alapján látja el.  
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A pedagógiai munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásba történő részvételének a 

rendje: 

A pedagógusok szakmai részvételét a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt szakmai 

feladatokban, a tagintézményben az adott pedagógus munkaköri leírása tartalmazza.  

 

Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendje: 

 

 Heti kötelező óraszámuk 21 óra, melyet közvetlen a gyermekkel, szülővel való 

foglalkozásra kell fordítani. 

 A különböző szakszolgálati feladatokat tagintézmény igazgatói utasítás értelmében, a 

kötelező óraszámukon belül osztott munkaidőben, a kihelyezett rendelést ellátók és 

koordinátorok változó feladat-ellátási helyen látják el. 

 Szakszolgálati belső rendelést folytató munkatárs munkaidejét úgy kell kialakítani, 

hogy legalább két délután /18 óráig tartó/ rendelés jusson rá. 

 Munkaidejük heti 40 óra, ami a kötelező óraszámból, valamint a szakfeladatnak 

megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok /szupervízió, szakmai anyagok, 

szakértői vélemények készítése, szakmai dokumentáció vezetése, foglalkozások 

előkészítése, szakmai konzultációk, intézménylátogatás, nevelési értekezleteken való 

részvétel stb./ ellátáshoz szükséges időből áll. 

 A kihelyezett rendelést ellátó pedagógusok kötelező óraszámában a szűrések 

lebonyolítása is beszámítható. 

 A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felül – a szakszolgálattal kapcsolatos 

rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást, vagy kijelölését az 

intézményvezető adja, a főbb feladatkörök szakmai képviselői javaslatainak 

meghallgatása után. A megbízás alapelvei: rátermettség, szaktudás, egyenletes 

terhelés. 

 A pedagógus munkakörű dolgozó köteles 10 perccel rendelési beosztása előtt a 

munkahelyén megjelenni. 
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 Az egyes foglalkozások időtartama általában 45-50 perc, melyet a gyermek 

terhelhetőségétől és a foglalkozás jellegétől függően módosítani lehet. 

 Két foglalkozás között a pedagógus 10 perc szünetet tart. 

 A pedagógus a munkából való távolmaradása esetén annak okát lehetőleg előző nap, 

de legkésőbb az adott munkanapon a rendelési idő kezdetéig köteles jelenteni. A 

hiányzó pedagógus köteles hiányzásának kezdetekor a várható páciensek nevét 

eljuttatni, a munkanaplóját elérhetővé tenni, hogy a helyettesítésről vagy lemondásról 

dönteni és intézkedni lehessen. 

 Különleges esetben az alkalmazott az intézményvezetőtől kérhet engedélyt legalább 

két nappal előbb a foglalkozás illetve a munkaidő elcserélésére. 

 

A pedagógiai szakszolgálatot közvetlenül segítő és más közalkalmazottak 

munkarendje: 

 

a) Az intézményben a nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét a 

jogszabályok figyelembevételével a tagintézmény igazgató állapítja meg az intézmény 

zavartalan működése érdekében. 

 

b) A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendje: 

 

  adminisztrátor váltott műszakban heti 40 óra 

gyermekpszichiáter  heti 5 óra 

 

3.5. Szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje: 

 

A tagintézmény, melynek tevékenysége főképp a szülőkre és gyermekekre irányul, feladatait 

szolgáltatási jellegű tevékenységével összhangban látja el, feladatainak megfelelően tart 

kapcsolatot a szülőkkel. 

A kapcsolattartás kapcsolódhat minden szakszolgálati tevékenységhez, lehet tájékozódó 

jellegű, illetve nyomon követő. 
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A kapcsolattartás történhet:  

- személyesen, 

- szervezett, csoportos keretek között,  

- telefonon,  

- levél formájában, valamint  

- elektronikus úton. 

A szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek, tanuló szüleivel a gyermeket ellátó 

szakember/ek, és az ügyviteli dolgozók tartják a kapcsolatot. Igény esetén a tagintézmény 

igazgató minden szülőt fogad bármilyen ügyben, előre egyeztetett időpontban. 

 

4. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja: 

 

4.1. Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel és gyámhatósággal való kapcsolat:  

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a tagintézmény működési területén lévő nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

szociális és gyámhatósági intézményekkel. 

 

Formája:  

 

- közös értekezlet, 

- esetmegbeszélő, 

- személyes, közvetlen kapcsolattartás a kihelyezett rendelések keretében, 

- hivatalos úton történő jelzések, visszajelzések (intézményi beküldő, pedagógiai 

vélemény, visszajelzés, szakértői vélemény) 

- részvétel a nevelési-oktatási intézmények vezetői, vagy egyéb értekezletein meghívás 

alapján, 

- személyes és telefonos konzultáció, 

- levél.  
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4.2. A 4.1. alá nem tartozó külső kapcsolatok: 

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a következő intézményekkel: 

 

- megyei, országos, tankerületi szakszolgálatokkal, 

- az illetékes tankerülettel, 

- egészségügyi intézményekkel és szakembereikkel, 

- rendszeresen és a folyó ügyektől függően is a vizsgálati vélemények megküldésével, a 

kerületi önkormányzatok jegyzőivel/járási hivatalokkal,  

- szükség szerint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oktatási és Köznevelési 

Főosztályának munkatársaival, 

- illetékes hatóságokkal, 

- a szakmai érdekképviseleti szervekkel, 

- a civil szféra képviselőivel, 

- Nemzeti Tehetségponttal, 

- a helyi önkormányzattal, 

- szakmai ügyekben az egyetemekkel, főiskolákkal, 

- szükség szerint – itt fel nem sorolt – intézményekkel. 

 

5.  Belső ellenőrzés rendje: 

 

A belső ellenőrzés általános szempontjai: 

 

A belső ellenőrzés célja, hogy a tagintézmény igazgató számára megfelelő információt adjon 

a szakmai tevékenység és az intézményi működés tartalmáról, színvonaláról. A belső 

ellenőrzés ennek megfelelően átfogja az intézményben folyó munka egészét, biztosítja a 
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felmerülő hibák időben történő felderítését, korrekcióját, valamint a hatékony 

folyamattervezést. 

 

A belső ellenőrzés feladatmegosztás alapján történik. Ellenőrzési jogkörrel rendelkező 

személyek: 

 

- tagintézmény igazgató, 

- igazgatóhelyettes, 

- telephely képviselő, 

- főbb feladatkörök szakmai képviselői. 

 

A tagintézmény igazgató - az általa szükségesnek tartott esetekben – jogosult a tagintézmény 

pedagógusai közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére 

kijelölni. 

 

Az ellenőrzés általános feltételei: 

 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a tagintézmény igazgató 

felelős.  

Ellenőrzési tervet készít és ezt az éves munkatervben rögzíti.  

A bejelentett ellenőrzések mellett alkalomszerűen is sor kerülhet ellenőrzésre.  

Az ellenőrzés célja, hogy segítse a minél hatékonyabb munkavégzést, kiterjed a szakmai és 

egyéb feladatok ellátásának területeire.  

Segíti a tagintézmény igazgatói intézkedések végrehajtását, hozzájárul a hibák, hiányosságok, 

szabálytalanságok megelőzéséhez és korrigálásához. Támpontot jelent az évenként történő 

minősítésekhez. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanév végi értékeléskor a tagintézmény igazgató beszámol a 

szakalkalmazotti értekezlet előtt. Az ellenőrzési tervet és beszámolót a szakalkalmazotti 

értekezlet fogadja el. 
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6.  Kártérítési kötelezettség: 

 

Az tagintézmény területén keletkezett kárért a károkozó tartozik felelősséggel, azt a törvényi 

előírásoknak megfelelően kell megtérítenie. 

A gyermekek által okozott kárról a szülőket tájékoztatni kell.  

 

7.  Védő-óvó intézkedések: 

 

A rendszeres egészségügyi ellátás rendje: 

 

Az intézmény dolgozóinak egészségügyi ellátásáról – jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

üzemorvos gondoskodik. Valamennyi dolgozó köteles évente egyszer üzemorvosi 

szűrővizsgálaton megjelenni és munkára való alkalmassága, egészsége érdekében az 

üzemorvossal együttműködni. 

 

Munkavédelem – tűzvédelem: 

 

Minden tanév megkezdésekor (a tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódva) munka- 

és tűzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó.  

A munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Munkavédelmi és 

a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők: 

 

A tagintézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a szakszolgálati tevékenységek szokásos menetét akadályozza, 

illetve az ellátásban részt vevő gyermek, kísérője és dolgozók biztonságát és egészségét, 

valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. 
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Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

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

 a tűz 

 a robbantással történő fenyegetés. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 igazgató, 

 igazgatóhelyettes, 

 a helyettesítési rend alapján felhatalmazott szakalkalmazott. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: 

 a tagintézmény fenntartóját, 

 tűz esetén a tűzoltóságot, 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

 személyi sérülés esetén a mentőket. 

 

A tagintézmény igazgatónak 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. 
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A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése: 

 

A dolgozók alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint, ha észlelik, hogy a gyermek 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az intézményi munkavédelmi szabályzat, 

valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv intézkedéseit. 

 

A tagintézményben 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 

intézkedésre jogosult felelős vezetőjének. 

 

 Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje: 

 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a 

rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének utasítása szerint kell 

eljárni a további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait a tagintézmény minden dolgozójának, és az 

ellátásban részt vevő gyermekeknek, valamint kísérőjüknek be kell tartani! 

A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a 

Munkavédelmi és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza. 
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8.   Kulcsok használati rendje: 

 

A tagintézmény nyitásához és zárásához tartozó kulcs és a riasztó kód alkalmazása: 

 A tagintézmény nyitásához és zárásához kulccsal és riasztó kóddal 

rendelkező személyek: 

- gondnok-karbantartó, 

- takarító, 

- tagintézmény igazgató. 

 A tagintézmény páncélszekrényéhez kulccsal rendelkező személyek: 

- tagintézmény igazgató, 

- személyi ügyekkel foglalkozó adminisztrátor. 

A kulcsok és a kód birtoklása kizárólagos hozzáférést jelent, átruházásuk csak hivatalos 

átadás-átvétel keretében lehetséges. 

 A helyiségek kulcsai az irodán találhatók. Minden alkalmazott köteles a 

foglalkoztató vagy más helyiség elhagyása után a kulcsot az irodán leadni. Ez alól 

kivétel a korai fejlesztős szoba, ahol a kulcsot a zárban kell tartani, mert a helyiség a 

menekülési útvonal része. 

 

9. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága: 

 

A tagintézmény jogszabályban meghatározott nyilvános dokumentumai a dolgozók részére 

bármikor megtekinthetők az igazgatói irodában/ügyviteli irodában. 

A dokumentumok mindazok számára, akik nem állnak jogviszonyban a tagintézménnyel, a 

várószobában kifüggesztett tájékoztató alapján igény szerint szintén megtekinthetők az 

igazgatói irodában/ügyviteli irodában. 
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34. sz. melléklet 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXII. Kerületi 

Tagintézménye 

 

TAGINTÉZMÉNY SZERVEZÉSÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYZAT  

 
1. Általános rendelkezések 

A tagintézmény jogállása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatának 

tagintézményi székhely (tagintézményi telephely) 

 

2. A tagintézményre vonatkozó adatok 

2.1 Hivatalos megnevezése: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXII. Kerületi 

Tagintézménye 

 

2.2 Feladat ellátási helyei: 

  Tagintézményi székhely: 1221 Budapest, Szent István tér 1. 

        

2.3 Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

  Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

  Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

  Alapító székhelye: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. 

  Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

  Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

 

2.4 OM azonosító: 101878 
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2.5 Pedagógiai szakszolgálat feladatai: 

 Tagintézmény székhely:  

nevelési tanácsadás 

logopédiai ellátás 

gyógytestnevelés 

óvoda-iskolapszichológiai ellátás 

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

fejlesztő nevelés 

szakértői bizottsági tevékenység 

konduktív pedagógiai ellátás 

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

 

2.6 A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

 Tagintézmény székhely: 1221 Budapest, Szent István tér 1. 

 Helyrajzi száma: 223588 

 Hasznos alapterülete: nettó 240 nm 

 KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

 Működtető neve: Fővárosi Önkormányzat 

 Működtető székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

 

2.7 A tagintézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata 

Hosszú bélyegző: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXII. kerületi Tagintézmény 

1221 Budapest, Szent István tér 1. Telefon: 229 2137 

OM. 101878 

 

Körbélyegző: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXII. kerületi Tagintézmény 

1221 Budapest, Szent István tér 1. 
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OM. 101878 

 

Használatára jogosult: tagintézmény-igazgató, tagintézményigazgató-helyettes. 

Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 tagintézmény igazgató 

 tagintézmény igazgatóhelyettes 

 ügyviteli alkalmazottak 

A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadományozásra az tagintézmény 

igazgató, távollétében a helyettesítési rend szerint az tagintézmény igazgatóhelyettes jogosult. 

A jogkörök elkülönítése, az adminisztráció gördülékenysége érdekében pecsételési rend 

kialakítása szükséges. A tagintézményi pecsételési rend elsősorban az adminisztrációs, 

beosztotti szinten történő működést segíti. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az 

ügyviteli és iratkezelési szabályzat tartalmazza.  

 

2.8 Vállalkozási tevékenység 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

3. A működés rendje 

3.1.   Igazgatótanács 

 Az Nkt. 69.§ (1) bekezdése a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az 

igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el. 

 

3.2. Tagintézmény-vezetői tanács 

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

helyettes közreműködésével látja el. 

A tagintézmény- vezetői tanács tagjai 
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 Folyamatosan figyelemmel kísérik a tagintézményben folyó szakszolgálati 

munka helyzetét. 

 Különös figyelmet fordítanak az intézményi munkatervben foglaltak 

végrehajtására. 

 Javaslatot tesznek az tagintézmény igazgatónak a tagintézmény személyi és 

tárgyi feltételeinek javítására vonatkozóan. 

 

3.3. A vezetők közötti feladatmegosztás: 

Tagintézmény igazgató: 

 munkáját a tagintézmény-vezetői tanács bevonásával végzi. 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel: 

- a szakmai munkáért, és a szakmai dokumentumokért, 

- 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. 

 

 Kapcsolatot tart: 

- a főigazgatóval,  

- a székhellyel, 

- a működtető gazdasági központtal, 

- fenntartóval. 

 

 Nyilvántartást, statisztikát vezet: 

- a rendkívüli eseményekről melyet a főigazgató felé továbbít, 

- nyilvántartást, statisztikát készít a pedagógus és a gyermek/tanuló adataitól, azt 

harmadik személynek a jogszabályokban előírtak szerint adja ki. 
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 Részt vesz az intézményét érintő gazdasági feladatok kialakításában és a 

végrehajtási munkálataiban: 

- költségvetés előkészítői munkálataiban, 

-  a szakmai létszám kialakításában, 

- részt vesz az intézményi selejtezési, leltározási munkálataiban, 

- felel az intézmény teljes vagyonáért, nyilvántartásáért, szakmai dokumentumaiért és a 

szakmai kiadásaiért. 

 

 Részt vesz a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában: 

- elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, 

- a munkaidő-beosztást, ellenőrzi végrehajtását és leigazolja a munkaidő nyilvántartást, 

- meghatározza az általánostól eltérő munkarendet,  

- leigazolja az óraadók és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott feladatellátók 

teljesítését,  

- valamint leigazolja a kiküldetéssel kapcsolatos teljesítéseket,  

- elrendeli a helyettesítést, a többletmunkát, és a leigazolásáról gondoskodik. 

 

 Egyéb feladatai: 

- ellenőrzési ütemtervet készít és ellenőrzési feladatokat lát el, 

- felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

- beutalót ad a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

Tagintézmény igazgatóhelyettes 

A tagintézmény igazgatót távollétében teljes jogkörrel és felelősséggel, helyettesíti. 

Ellenőrzi a tagintézmény igazgató utasításainak végrehajtását és a tagintézmény igazgató 

útmutatásai szerint, intézkedik a tagintézmény mindennapi életében előforduló ügyekben. 

/Feladatainak részletezését a munkaköri leírása tartalmazza. / 
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3.4. A tagintézmény működési rendje 

A tagintézmény nyitva tartási rendje:  

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vezetőjének döntése alapján július 1.- augusztus 21. között legfeljebb kéthetes 

egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el. A folyamatos működést a nyári nyitva tartással 

biztosítjuk, a szabadságolási tervet is figyelembe véve. 

 

A tagintézmény nyitva tartása szorgalmi időben:  H-CS: 8-19-ig 

 P: 8-14-ig 

Tanítási szünetben: a szakszolgálati feladatok ellátását figyelembe véve időszakos nyitva 

tartással. 

 

A szakmai tevékenység rendje: 

A szakmai tevékenységet a tagintézmény a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet, valamint a 

szakmai protokollokban foglaltak alapján látja el.  

A pedagógiai munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásba történő részvételének a 

rendje: 

A pedagógusok szakmai részvételét a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt szakmai 

feladatokban, a tagintézményben az adott pedagógus munkaköri leírása tartalmazza.  

 

A távolmaradás és a helyettesítés rendje: 

A munkatársak szabadságukat szabadságolási terv alapján veszik igénybe, melyet a 

tagintézmény igazgató készít el, és a főigazgató hagyja jóvá. Szabadságot valamennyi 

dolgozó részére lehetőleg tanítási szünet ideje alatt kell kiadni. Szabadság kivételének 

engedélyezését minimum 2 héttel a szabadság megkezdése előtt írásban kell kérni. A 

szabadságot a tagintézmény igazgató engedélyezi. (Fizetés nélküli szabadság lehetőségét 

jogszabály szabályozza.) 

A kötelező képzések, továbbképzések munkaidőt érintő részét a munkavállaló köteles 

munkaidő-átcsoportosítással (továbbiakban csúsztatással) pótolni, melyet a tagintézmény 

igazgató engedélyez. A teljes munkanapot érintő csúsztatásra való igényt legalább 2 héttel az 
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érintett nap előtt be kell nyújtani. A csúsztatott órákat lehetőség szerint az adott hónapban, de 

legfeljebb a távollétet követő hónap folyamán kell pótolni. 

Betegség vagy más akadályoztatás miatt a munkából való távolmaradás esetén a dolgozó 

köteles gondoskodni arról, hogy az intézményt a lehető legrövidebb időn belül értesítse a 

távolmaradás tényéről és várható időtartamáról, és biztosítsa a kliensek értesítésének 

legegyszerűbb módját.  

A szakalkalmazottak esetében az intézmény csak a dolgozó hosszas betegsége vagy 

távolmaradása esetén gondoskodik helyettesítésről. 

 

A tagintézménybe való belépés és benntartózkodás rendje: 

A tagintézményben kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a szakszolgálati ellátást 

igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik. 

A bejelentkezés/beutalás módjától függetlenül a tagintézmény szolgáltatásait igénylők a 

Házirendben foglaltak szerint vehetik igénybe.  

 

3.5. Szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

A tagintézmény, melynek tevékenysége főképp a szülőkre és gyermekekre irányul, feladatait 

szolgáltatási jellegű tevékenységével összhangban látja el, feladatainak megfelelően tart 

kapcsolatot a szülőkkel. 

A kapcsolattartás kapcsolódhat minden szakszolgálati tevékenységhez, lehet tájékozódó 

jellegű, illetve nyomon követő. 

A kapcsolattartás történhet:  

 személyesen, 

 szervezett, csoportos keretek között, 

 telefonon,  

 levél formájában, valamint  

 elektronikus úton. 

A Szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek, tanuló szüleivel az érintett szakember tartja a 

kapcsolatot. Igény esetén a tagintézmény igazgató minden szülőt fogad bármilyen ügyben, 

előre egyeztetett időpontban. 
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4. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

4.1. Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel és gyámhatósággal való kapcsolat:  

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a tagintézmény működési területén lévő nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

szociális és gyámhatósági intézményekkel. 

Formája:  

- közös értekezlet, 

- esetmegbeszélő, 

- személyes és telefonos konzultáció, 

- levél, 

- elektronikus forma.  

A pedagógiai munka megsegítése és a rendszeres, szorosabb kapcsolattartás céljából 

tagintézményünk kihelyezett konzultációs lehetőséget biztosít a nevelési-oktatási intézmények 

részére. Ezért munkatársaink közül kapcsolattartót jelölünk ki minden oktatási intézmény 

számára. A kollégák igény szerint biztosítanak konzultációs lehetőséget az óvodák/iskolák 

pedagógusai számára. 

 

4.2. Az 4.1. alá nem tartozó külső kapcsolatok 

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai eseti jelleggel illetve rendszeresen és 

folyamatosan tartanak kapcsolatot a következő intézményekkel: 

 megyei, országos, tankerületi szakszolgálatokkal  

 egészségügyi intézményekkel és szakdolgozóival 

 eseti rendszerességgel a kerületi önkormányzatok jegyzőivel/járási hivatalokkal  

 közvetett kapcsolatban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oktatási és 

Köznevelési Főosztályának munkatársaival 

 illetékes hatóságokkal 

 a civil szféra képviselőivel 

 Nemzeti Tehetségpontokkal 

 helyi önkormányzattal 

 szakmai kapcsolatot tart egyetemekkel, főiskolákkal  
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 szükség szerint –itt fel nem sorolt –intézményekkel. 

 

5. Belső ellenőrzés rendje 

Az ellenőrzés általános feltételei.  

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a tagintézmény igazgató 

felelős.  

Ellenőrzési tervet készít és ezt az éves munkatervben rögzíti.  

A bejelentett ellenőrzések mellett alkalomszerűen is sor kerülhet ellenőrzésre.  

Az ellenőrzés célja, hogy segítse a minél hatékonyabb munkavégzést, kiterjed a szakmai és 

egyéb feladatok ellátásának területeire.  

Segíti a tagintézmény igazgatói intézkedések végrehajtását, hozzájárul a hibák, hiányosságok, 

szabálytalanságok megelőzéséhez és korrigálásához. Támpontot jelent az évenként történő 

minősítésekhez. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanévvégi értékeléskor a tagintézmény igazgató beszámol a 

szakalkalmazotti értekezlet előtt. Az ellenőrzési tervet és beszámolót a szakalkalmazotti 

értekezlet fogadja el. 

6. Kártérítési kötelezettség 

Az tagintézmény területén keletkezett kárért a károkozó tartozik felelősséggel, azt a törvényi 

előírásoknak megfelelően kell megtérítenie. 

A gyermekek által okozott kárról a szülőket tájékoztatni kell.  

 

7. Védő-óvó intézkedések 

A rendszeres egészségügyi ellátás rendje 

Az intézmény dolgozóinak egészségügyi ellátásáról – jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

üzemorvos gondoskodik. Valamennyi dolgozó köteles évente egyszer üzemorvosi 

szűrővizsgálaton megjelenni és munkára való alkalmassága, egészsége érdekében az 

üzemorvossal együttműködni. 

Munkavédelem – tűzvédelem  

Minden tanév megkezdésekor (a tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódva) munka- 

és tűzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó.  
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A munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Munkavédelmi és 

a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

A tagintézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a szakszolgálati tevékenységeket 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. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 igazgató, 

 igazgatóhelyettes. 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 az tagintézmény fenntartóját 

 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a mentőket 

A tagintézmény igazgatónak 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. 

 

7.1. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

A dolgozók alapvető feladatai közé tartozik, hogy ha észlelik, hogy a gyermek balesetet 

szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. Minden 
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dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az intézményi munkavédelmi szabályzat, valamint 

a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv intézkedéseit. 

A tagintézményben 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 

intézkedésre jogosult felelős vezetőjének. 

7.2. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

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 a tagintézmény minden dolgozójának, és a vizsgálaton részt vevő 

gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 

A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a 

Munkavédelmi és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

8. Kulcsok használati rendje 

A tagintézmény nyitását és zárását a hozzá tartozó kulcs és a riasztó kód alkalmazásával az 

ügyviteli alkalmazottak illetve a tagintézmény-igazgató, tagintézményigazgató-helyettes 

végzik. A részletes szabályozást a Kulcskezelési Szabályzat tartalmazza. 

 

9. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága  

A tagintézmény jogszabályban meghatározott nyilvános dokumentumai a dolgozók részére 

bármikor megtekinthetők az igazgatói irodában. 

A dokumentumok mindazok számára, akik nem állnak jogviszonyban a tagintézménnyel, a 

várószobában kifüggesztett tájékoztató alapján igény szerint szintén megtekinthetők az 

igazgatói irodában. 
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35. sz. melléklet 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXIII. kerületi 

Tagintézménye 

 

TAGINTÉZMÉNY SZERVEZÉSÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE 

VONATKOZÓSZABÁLYZAT  

1. Általános rendelkezések 

A tagintézmény jogállása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatának 

tagintézményi székhely (tagintézményi telephely) 

 

2. A tagintézményre vonatkozó adatok 

  Hivatalos megnevezése: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXIII. Kerületi 

Tagintézménye 

2.1 Feladat ellátási helyei: 

  Tagintézményi székhely: 1237 Budapest, Tartsay utca 26. 

 

2.2 Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

  Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

  Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

  Alapító székhelye: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. 

  Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

  Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

2.3 OM azonosító: 101878 

 

2.4 Pedagógiai szakszolgálat feladatai: 

Tagintézmény székhelyén és a XXIII. Kerület oktatási-nevelési intézményeiben 

(óvodák, általános iskolák):   

nevelési tanácsadás 

logopédiai ellátás 

gyógytestnevelés 

óvoda-iskolapszichológiai ellátás 

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 
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fejlesztő nevelés 

szakértői bizottsági tevékenység 

konduktív pedagógiai ellátás 

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

 

2.5 A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

 Tagintézmény székhely: 1237 Budapest, Tartsay u. 26. 

  Helyrajzi száma: HRSZ: 183 358 

 Hasznos alapterülete: 251 m2 épületrész 

 KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

Intézmény jogköre: Soroksári Pedagógiai Kabinettel közösen gyakorolt 

ingyenes használati jog 

Működtető neve: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri 

Hivatal 

 Működtető székhelye: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. 

  

 

2.6 A tagintézmény bélyegzőjének felirata, lenyomata 

Hosszú bélyegző: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat  

XXIII. Kerületi Tagintézménye 

   1237 Budapest, Tartsay u. 26. 

 

 

 

 

 

Körbélyegző:  Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat  

   XXIII. Kerületi Tagintézménye 

   208006 
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A tag intézményi bélyegzők használatára jogosultak: 

 tagintézmény igazgató 

 tagintézmény igazgatóhelyettes 

A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadományozásra atagintézmény 

igazgató jogosult, távollétében a helyettesítési rend szerint a tagintézmény igazgatóhelyettes 

jogosult. 

A jogkörök elkülönítése, az adminisztráció gördülékenysége érdekében pecsételési rend 

kialakítása szükséges. A tagintézményi pecsételési rend elsősorban az adminisztrációs, 

beosztotti szinten történő működést segíti. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az 

ügyviteli és iratkezelési szabályzat tartalmazza.  

 

2.7 Vállalkozási tevékenység 

 Az intézményvállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

3. A működés rendje 

 

3.1.   Igazgatótanács 

 

Az Nkt. 69.§ (1) bekezdése a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az 

igazgatókból álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el. 

 

 

 

 

3.2. Tagintézmény-vezetői tanács 
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Amennyiben van tagintézmény-vezetői tanács, a tagintézmény igazgató a tagintézmény vezetésével 

összefüggő feladatait – az igazgatóhelyettesek, és a tagintézmény egyes telephelyeinek választott 

képviselőiből álló – tagintézmény-vezetői tanács közreműködésével látja el. 

Amennyiben van tagintézmény- vezetői tanács, annak tagjai: 

 Folyamatosan figyelemmel kísérik a tagintézményben folyó szakszolgálati munka 

helyzetét. 

 Különös figyelmet fordítanak az intézményi munkatervben foglaltak végrehajtására. 

 Javaslatot tesznek az tagintézmény igazgatónak a tagintézmény személyi és tárgyi 

feltételeinek javítására vonatkozóan. 

 Segítik a telephelyek szakmai munkájának koordinálását, szakmai tapasztalatok 

megtárgyalásával, egyeztetésével, közös feladatok kimunkálásával, a tagintézményi 

vezetéssel való egyeztetéssel, továbbá a feladatok végrehajtásának összehangolásával. 

 A tagintézmény-vezetői tanács együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel. 

 A fővárosi szakmai munkaközösségek vezetői a tagintézmény-vezetői tanács ülésein 

tanácskozási joggal részt vehetnek.  

 

3.3. A vezetők közötti feladatmegosztás: 

Tagintézmény igazgató: 

 munkáját a tagintézmény-vezetői tanács bevonásával végzi. 

 Közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel: 

- a szakmai munkáért, és a szakmai dokumentumokért, 

- 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. 

 

 Kapcsolatot tart: 

- a főigazgatóval,  

- a székhellyel, 

- a működtető gazdasági központtal, 

- fenntartóval. 
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 Nyilvántartást, statisztikát vezet: 

- a rendkívüli eseményekről melyet a főigazgató felé továbbít, 

- nyilvántartást, statisztikát készít a pedagógus és a gyermek/tanuló adataitól, azt 

harmadik személynek a jogszabályokban előírtak szerint adja ki. 

 

 Részt vesz az intézményét érintő gazdasági feladatok kialakításában és a 

végrehajtási munkálataiban: 

- költségvetés előkészítői munkálataiban, 

-  a szakmai létszám kialakításában, 

- részt vesz az intézményi selejtezési, leltározási munkálataiban, 

- felel az intézmény teljes vagyonáért, nyilvántartásáért, szakmai dokumentumaiért és a 

szakmai kiadásaiért. 

 

 Részt vesz a munkaüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában: 

- elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, 

- a munkaidő-beosztást, ellenőrzi végrehajtását és leigazolja a munkaidő nyilvántartást, 

- meghatározza az általánostól eltérő munkarendet,  

- leigazolja az óraadók és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott feladatellátók 

teljesítését,  

- valamint leigazolja a kiküldetéssel kapcsolatos teljesítéseket,  

- elrendeli a helyettesítést, a többletmunkát, és a leigazolásáról gondoskodik. 

 

 Egyéb feladatai: 

- ellenőrzési ütemtervet készít és ellenőrzési feladatokat lát el, 

- felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

- beutalót ad a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra 

 ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

Tagintézmény igazgatóhelyettes 

 általános jelleggel helyettesíti a tagintézmény igazgatót, 

 ellátja a tagintézmény igazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

/Feladatainak részletezését a munkaköri leírása tartalmazza./ 

3.4. A tagintézmény működési rendje 
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A tagintézmény nyitvatartási rendje:  

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vezetőjének döntése alapján július 1.- augusztus 21. között legfeljebb kéthetes 

egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el. A folyamatos működést a nyári nyitva tartással 

biztosítjuk, a szabadságolási tervet is figyelembe véve. 

 

A tagintézmény nyitva tartása: Hétfőtől csütörtökig:  8-18 óráig 

     Pénteken:   8-15 óráig 

 

A szakmai tevékenység rendje: 

A szakmai tevékenységet a tagintézmény a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet, valamint a 

szakmai protokollokban foglaltak alapján látja el.  

 

A pedagógiai munkakörben foglalkoztatottaknak és a pedagógiai munkát segítőknek a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásba történő részvételének a 

rendje: 

 A pedagógusok szakmai részvételét a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt 

szakmai feladatokban, a tagintézményben az adott pedagógus munkaköri leírása tartalmazza.  

 

A tagintézménybe való belépés és benntartózkodás rendje: 

A tagintézmény igazgatója munkaideje felhasználását és beosztását a számára előírt kötelező 

tanórák és foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni 

(Nkt.69. § (5)). 

Az intézményben kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a szakszolgálati ellátást 

igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik. 

A beutalás módjától függetlenül az intézmény szolgáltatásait az azt igénylők a 

székhelyintézményben és a tagintézményekben a kialakított rend szerint vehetik igénybe 

melyre az intézmény előjegyzési időpontot ad.  

A szakszolgálati intézménybe vizsgálatra, foglalkozásra érkezőket az erre kijelölt alkalmazott 

fogadja. Egyezteti az aktuális napra előjegyzettek nevét, és az érintett munkatársat értesíti a 

kliens megérkezéséről.  

Előjegyzési időpontért intézménybe érkező kliensek az adminisztrációs irodán vagy a 

vizsgálatot végző szakemberrel való közvetlen időpont egyeztetés után kötelesek az 
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intézményt elhagyni.  Az intézményben előjegyzési időponttal rendelkező kliensek a 

várakozásra rendszeresített helyiségeket és mellékhelyiséget szabadon használják, azonban 

foglalkoztató helyiségekben egyedül nem tartózkodhatnak.  

 

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket, tanulót 

kísérő szülő, törvényes képviselő, gondviselő személy a vizsgálat vagy foglalkozás 

időtartamára.  

Az intézményt használók a szolgáltatás igényvételét követően kötelesek az intézmény épületét 

elhagyni, erre szükség esetén az intézmény bármely dolgozója köteles felhívni az 

intézményben hosszadalmasan benn tartózkodók figyelmét.   

 

A szakszolgálati intézmény biztonságos működését garantáló szabályok megtartása kötelező 

az intézmény területén tartózkodók számára. 

 

3.5. Szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

A tagintézmény, melynek tevékenysége főképp a szülőkre és gyermekekre irányul, feladatait 

szolgáltatási jellegű tevékenységével összhangban látja el, feladatainak megfelelően tart 

kapcsolatot a szülőkkel. 

A kapcsolattartás kapcsolódhat minden szakszolgálati tevékenységhez, lehet tájékozódó 

jellegű, illetve nyomon követő. 

A kapcsolattartás történhet:  

 személyesen, 

 szervezett, csoportos keretek között, 

 telefonon,  

 levél formájában, valamint  

 elektronikus úton. 

A szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek, tanuló szüleivel az érintett szakemberek 

tartják a kapcsolatot. Igény esetén a tagintézmény igazgató minden szülőt fogad a 

szakszolgálati feladatellátást érintő ügyben, előre egyeztetett időpontban. 

 

 

 

4. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 
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4.1. Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézményekkel és gyámhatósággal való kapcsolat:  

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a tagintézmény működési területén lévő nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

szociális és gyámhatósági intézményekkel. 

 

Formája: 

- közös értekezlet, 

- esetmegbeszélő, 

- személyes és telefonos konzultáció, 

- levél. 

 

4.2. Az 4.1. alá nem tartozó külső kapcsolatok 

 

A tagintézmény igazgatója és munkatársai rendszeresen és folyamatosan tartanak kapcsolatot 

a következő intézményekkel: 

 megyei, országos, tankerületi szakszolgálatokkal  

 területen működő nevelési-oktatási intézményekkel 

 egészségügyi intézményekkel és szakdolgozóival 

 aktuális rendszerességgel, a vizsgálati vélemények megküldésével, a kerületi 

önkormányzatok jegyzőivel/járási hivatalokkal 

 közvetett kapcsolatban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oktatási és 

Köznevelési Főosztályának munkatársaival 

 illetékes hatóságokkal 

 a civil szféra képviselőivel 

 Nemzeti Tehetségponttal 

 folyamatosan kapcsolatban van a helyi önkormányzattal 

 szakmai kapcsolatot tart egyetemekkel, főiskolákkal 

 szükség szerint –itt fel nem sorolt –intézményekkel. 

 

 

5. Belső ellenőrzés rendje 
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Az ellenőrzés általános feltételei: 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a tagintézmény igazgató 

felelős.  

Ellenőrzési tervet készít és ezt az éves munkatervben rögzíti.  

Az éves munkatervben rögzített ellenőrzések mellett alkalomszerűen is sor kerülhet 

ellenőrzésre.  

Az ellenőrzés célja, hogy segítse a minél hatékonyabb munkavégzést, kiterjed a szakmai és 

egyéb feladatok ellátásának területeire.  

Segíti a tagintézmény igazgatói intézkedések végrehajtását, hozzájárul a hibák, hiányosságok, 

szabálytalanságok megelőzéséhez és korrigálásához. Támpontot jelent az évenként történő 

minősítésekhez. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanévvégi értékeléskor a tagintézmény igazgató beszámol a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet előtt. Az ellenőrzési tervet és beszámolót a 

tagintézményi szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. 

 

6. Kártérítési kötelezettség 

A tagintézmény területén keletkezett kárért a károkozó tartozik felelősséggel, azt a törvényi 

előírásoknak megfelelően kell megtérítenie. 

A gyermekek által okozott kárról a szülőket tájékoztatni kell.  

 

7. Védő-óvó intézkedések 

A rendszeres egészségügyi ellátás rendje 

Az intézmény dolgozóinak egészségügyi ellátásáról – jogszabályi előírásoknak megfelelően – 

üzemorvos gondoskodik. Valamennyi dolgozó köteles évenként üzemorvosi szűrővizsgálaton 

megjelenni és munkára való alkalmassága, egészsége érdekében az üzemorvossal 

együttműködni. 

 

Munkavédelem – tűzvédelem  

Minden tanév megkezdésekor (a tanév eleji alkalmazotti értekezlethez kapcsolódva) munka- 

és tűzvédelmi oktatásban részesül minden dolgozó.  

A munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Munkavédelmi és 

a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők: 
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A tagintézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a szakszolgálati tevékenységeket 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. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 tagintézmény igazgató, 

 tagintézmény igazgatóhelyettes, 

 vagy a tagintézmény igazgatója által írásban megbízott személy. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

 a tagintézmény igazgatóját 

 az tagintézmény fenntartóját 

 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a mentőket 

 

A tagintézmény igazgatónak 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. 

 

 

7.3. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése 

A dolgozók alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi 

épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint, ha észlelik, hogy a gyermek 
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balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az intézményi munkavédelmi szabályzat, 

valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv intézkedéseit. Tanuló, illetve 

gyermekbalesetnek az számít: a gyermeket/tanulót a szakszolgálati ellátás során a pedagógus 

felügyelete alatt éri baleset. 

A tagintézményben 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 

intézkedésre jogosult felelős vezetőjének. 

 

7.4. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

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 a tagintézmény minden dolgozójának, és a vizsgálaton részt vevő 

gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 

A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a 

Munkavédelmi és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 

8. Kulcsok használati rendje 

A tagintézmény nyitásához és zárásához tartozó kulcs és a riasztó kód alkalmazása. 

A részletes szabályozást a Kulcskezelési Szabályzat tartalmazza. 

 

 

 

 

9. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága  

A tagintézmény jogszabályban meghatározott nyilvános dokumentumai a dolgozók részére 

bármikor megtekinthetők az igazgatói irodában/ügyviteli irodában. 
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A dokumentumok mindazok számára, akik nem állnak jogviszonyban a tagintézménnyel, a 

várószobában kifüggesztett tájékoztató alapján igény szerint szintén megtekinthetők az 

igazgatói irodában/ügyviteli irodában, valamint megtekinthetők a tagintézmény honlapján. 
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8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 

A hatályba lépés napja az SZMSZ jóváhagyásának napja.  

 

 

 

Budapest, …………………… 

 

 

 

 

            Mosányi Emőke  

             mb. főigazgató 

 

 


