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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 

Bevezetés 
 
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. 
évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esély-
egyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI ren-
delet rendelkezéseivel, Hetes Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rög-
zíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 
összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásá-
ban lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program 
elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés 
állami és nem állami intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés célja, hogy a rendelkezésre álló adatok, dokumentumok alapján fel-
térképezze Hetes község problémáit, lehetőségeit és segítse elő a településen élő hátrányos 
helyzetű személyek életminőségének javítását segítő intézkedési terv megfogalmazását. 
 
 

A település bemutatása 
 

Hetes Község a Dél-Dunántúlon, Somogy Megyében a Balaton és a Dráva ölelésében he-
lyezkedik el. A megyeszékhelytől – Kaposvártól - északnyugatra, 11 kilométerre fekszik. 
Közúti összeköttetése Kaposvár, Marcali és Somogysárd felé van. 1997-ben kezdték el He-
test Kaposmérővel összekötő 3,6 kilométeres út építését, a beruházás 70 millió forintba 
került. A megyeszékhely autóbusszal könnyen elérhető, óránként közlekednek a járatok. 
Hetes a Fonyód – Kaposvár és a Gyékényes – Kaposvár vasútvonalon, a kaposfüredi és a 
kaposmérői állomásoktól egyaránt 7 kilométerre van. 

     Kisebb dombok és lankás lejtők határolják a települést. Éghajlata kedvező, talaja termé-
keny. A 30-40 aranykoronás szántók minőségét úgy dicsérték régen a falubeliek, hogy „a 
hetesi földet trágyának is el lehetne hordani”. A község vízválasztó vonalra esik, északon a 
Balaton, délen a Kapos irányába folynak a vizek, közülük legnagyobb a Hidasi-árok. Hetes 
elnevezése hét számnévből, illetve az azt felvevő „hetes szolgáltató" nevéből ered. Lakói 
udvari szolgálatot teljesítettek, szabad gazdák voltak. A települést 1237-ben templomos 
helyként említi először Jakab somogyi főesperes. 1263-ban IV. Béla Herbord vitéznek 
adományozta. Az Országház előcsarnokában függő térkép már kettős karikával jelezte 

 
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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Hetest, 1490-ben mezőváros volt. A XV. században Mátyás Király fiának, Corvin Jánosnak 
adta, akkor kaphatott a falu vásárjogot is. A hódoltság alatt és utána is szünetelt a vásár-
tartás, egészen 1847-ig. Az 1563. évi török kincstári adóív 40 hetesi házat említ. A pannon-
halmi dézsmaváltság jegyzéke szerint 1660-ban Csobánc várához tartozott. 

XVIII. században a Jankovich család birtokolta, tőlük vásárolta meg gróf Somssich Pong-
rác 1842-ben, amely egészen 1945-ig a család tulajdona volt. A század elején 1100-an laktak 
a községben. 1944 végén a Kaposvár-Fonyód vasútállomástól keletre fekvő szomszédos 
községekben telepítették ki a falu lakóit. 

      1945-ben mintegy 1200 hold szántót osztottak ki a helybelieknek, és 186-an kaptak 800 
négyszögöles házhelyet. Az első termelőszövetkezeti csoport 1952-ben alakult, a Vikár Bé-
la Mgtsz 1959 decemberében jött létre. 

A község 1969-ben Csombárd, Hetes és Juta közös tanácsának székhelye lett. A rendszer-
váltás után alakult körjegyzőségből 1990-ben vált ki Juta.  

 

 

( Hetes műholdas látképe) 
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Hetes Katolikus templom 

 

2008. januárban Várda község Önkormányzata, 2013. január 1. napjával pedig Bodrog 
Község Önkormányzata csatlakozott a Közös Hivatalhoz, így a Hivatal Hetes székhellyel 
négy településsel működik.  

      Hetes híres szülötte Vikár Béla (1859. április 1.- Dunavecse, 1945. szeptember 22. ) et-
nográfus, műfordító, az MTA levelező tagja volt. Szülőföldjén, Somogyban korán megfog-
ta lelkét a paraszt nóták, mesék világa. Édesanyja ajkáról jegyezte le gyorsírással az első 
dalokat, majd az 1879-es években az egész megyét bejárta. Az 1890-es években ismerkedett 
meg az Edison – féle fonográffal s az egész világot megelőzve ment ki falura, fonográffal 
dalt gyűjteni. 1896 őszén kezdte meg Mezőcsáton a viaszhengerre való felvételek készíté-
sét. 19 vaskos füzetébe mintegy hétezer dalt jegyzett fel. 1890-ben gyorsírással jegyezte le 
„Somogy megye népköltése”-it.  Fonográffelvételeit Bartók Béla jegyezte le. 1877-84 között 
nyelvészeti és irodalmi tanulmányokat folytatott a Budapesti Tudományegyetemen. 1889-
es finnországi néprajzi tanulmányútja véglegessé érlelte a Kalevala fordításának tervét. A 
fordítás 1909-ben jelent meg, mely a műfordítás-irodalom legjelentősebb alkotásai közé 
tartozik. 
1896-tól a Néprajzi Társaság főtitkára, majd 1921-ben vonult nyugállományba. Hetesen 
mellszobor, Kaposváron vegyes kórus őrzi emlékét. Születésének 150.évfordulója alkal-
mából a hetesi önkormányzat szülőházát felújította és emlékházzá alakította, így tiszteleg-
ve a település híres szülötte előtt. 
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(Vikár Béla szülőháza felújítás után)    

 A község másik jeles szülötte Pete Lajos (1867. október 3. – Budapest, 1924. augusztus 2. 
jogász, főszolgabíró aki mint zenész, és főleg, mint dalszerző lett neves. Elsősorban testvé-
rének, Pete Márton költőnek a verseit zenésítette meg, dalainak többsége ma is közismert. 

Kaposvárról, a megye és az ország több pontjáról is egyre többen keresik föl Hetes hor-
gászparadicsomát. A Pogányvölgyi-víztározó 25 hektáros tava 1961. évben épült. 1975. 
évben alakult Vikár Béla Horgászegyesület tulajdona, az egyesületnek egyre több tagja 
van, a halállomány magas, gazdag zsákmányra lehet számítani. 

 
Hetes horgászparadicsom- stégekkel   
     
Az utóbbi években valamelyest nőtt a lakosság száma, ez köszönhető annak, hogy az ön-
kormányzat sikeresen pályázott és a támogatásból megtudta valósítani a lakóparkot. A 
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másik két nagy beruházás a Nyugdíjasház – mely 2003. 11.01-től rendelkezik működési 
engedéllyel, 50 fő időskorú személy teljes körű ellátását tudja biztosítani és a közelmúlt-
ban teljes felújításon esett át -, illetve a bölcsőde építése volt. 
 
A településen általános iskola, óvoda működik, melyet intézményfenntartó társulásban lát 
el.  
Hetesen egy háziorvosi, egy fogorvosi, valamint védőnői körzet működik, melyeken szin-
tén teljes külső-belső átalakítást végeztek, modern, korszerű berendezést kapott mind-
egyik egészségügyi egység. Akadálymentes, minden igényt kielégítő, esztétikus környe-
zetben várják a gyógyulni vágyókat.   
A falu rendelkezik gyógyszertárral, benzinkúttal, postával és egy közepes nagyságú vágó-
híddal is. 
A településen több civil szervezet is működik. 
2016-ban — pályázati forrásból – teljes felújításra került a Közös Önkormányzati Hivatal 
épülete, majd 2018-ban (szintén pályázat útján) elkezdődött a Kultúrház külső-belső átala-
kítása is. A megújult épület kulturális szempontból sok lehetőséget kínál programok szer-
vezéséhez, egyéb rendezvények, nyugdíjas találkozók szervezéséhez. A kultúrházban ka-
pott helyett a könyvtár is, melyet elsősorban az iskolások, fiatalok látogatnak, de a meg-
szépült környezetben szívesen megfordulnak a nyugdíjas lakosok is. 
 
 
 

 
Hetes-felújított kultúrház 
 
2018-ban új útburkolatot kapott a Fűzfa utca, de további pénzügyi forrásra lenne szükség, 
hogy a település többi utcáját is sikerüljön leaszfaltozni, mivel nagyon rossz állapotban 
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vannak a belterületi utak, az útburkolat nagyon sok helyen felvált, rengeteg kátyú nehezíti 
a közlekedést.   
A település infrastrukturális ellátottsága teljes. A község vezetékes vízzel, csatornázással, 
villannyal, gázzal ellátott, telefonhálózattal, burkolt utakkal rendelkezik, kiépítésre került 
a szélessávú internethálózat is. 
Hetes községben nemzetiségi önkormányzat nem működik.  
 
 

Értékeink, küldetésünk 
 
Az esélyegyenlőség egy olyan általános, egyetemes alapelv, melyet alkalmazni kell az élet 
minden területén, és amelynek érvényesülni kell mindig és mindenhol, különös tekintettel 
a gazdasági, társadalmi, kulturális és családi életre. 
A diszkrimináció olyan megkülönböztető bánásmód, cselekedet, tevékenység, mely az 
egyén vagy csoport esélyegyenlőségére hat, pozitív vagy negatív értelemben. 
A hátrányos megkülönböztetést minden polgári demokratikus állam alkotmánya, vala-
mint az ENSZ alapokmánya is tiltja. 
Az Európai Unió 1999. május 01-én elfogadott – diszkrimináció tilalmáról szóló cikkelye – 
erősíti meg az esélyegyenlőség elvét, mely a szabadság elvén, a demokrácián, az emberi 
jogok tiszteletben tartásán, az alapvető szabadságon, a törvények tiszteletén alapszik, me-
lyek betartása az Unió minden egyes tagállamának alapvető szempont kell, hogy legyen. 
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos értéknek kell lennie. Megléte segíti, 
hogy mindenkinek egyenlő esélye legyen a szolgáltatásokra, függetlenül attól, hogy mi-
lyen nemű, milyen a vallási hovatartozása, milyen az egészségi állapota, honnan szárma-
zik stb. 
Hetes Község Önkormányzata az esélyegyenlőség megvalósítását kiemelkedően fontosnak 
tartja, küldetésünk, hogy településünkön felszámoljuk a diszkriminációt, minden állam-
polgárt egyenlő bánásmód illessen meg.  
Az esélyegyenlőség biztosítása és érvényre juttatása nem pusztán követelmény, hanem 
Önkormányzatunk hosszú távú érdeke és célja is. 
                                                                  
 

Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
 
Hetes település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 
kívánja: 
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
a diszkriminációmentességet,  
szegregációmentességet, 
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a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedé-
seket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdeké-
ben együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
A település jellemzőit figyelembe véve, az önkormányzat Esélyegyenlőségi Program célja 
a helyi viszonyokhoz igazdó, a hátrányos helyzetben élő hetesi polgárokat segítő, támoga-
tó feladatok rendszerezése, ütemezése, az eddig jól bevált, hagyományos tevékenységek 
megőrzésével és megtartásával. 
Ezen belül rendkívül fontos: 
 az összetartó, szolidáris, a hátrányos megkülönböztetéstől mentes helyi társadalom 

megerősítése 
 az összehangolt együttműködés a foglalkoztatási, közoktatási, közművelődési, szo-

ciális, igazgatási, egészségügyi, területfejlesztési tevékenységrendszerben a szub-
szidiaritás elvének figyelembevételével 

 az egyenlő bánásmód biztosítása a hátrányos helyzetű csoportok számára 
 a mindenkori jogszabályoknak megfelelő pénzbeli, természetbeni juttatásokhoz, va-

lamint különböző közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása 
 
 
 
A HEP helyzetelemző részének célja 
 
 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát 
és arányát, valamint helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz 
történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező prob-
lémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és 
azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezé-
sét az HEP IT tartalmazza. 
 
A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konk-
rét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzet-
ének javítása szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, 
amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon kö-
vetés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fó-
rumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyen-
lőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alap-
ján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtá-
si rendeletei,  
 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlő-

ségi mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlő-
ségi program elkészítésének szempontjai” fejezete és  

 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 
(VI.5.) EMMI rendelet 

 alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továb-

biakban: Mötv.) 
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (további-

akban: Szt.) 
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény (továbbiakban: Flt.) 
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetisé-

gi törvény) 
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) elő-

írásaira. 
 
Az alábbiakban röviden meghatározzuk a kapcsolódó stratégiákat. Ezek ismerete azért is 
fontos, mivel a település esélyegyenlőségi stratégiájának illeszkednie kell nemcsak a jog-
szabályi környezetbe, hanem az EU és hazai releváns stratégiákhoz is. 

 
1.2. az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

Helyi rendeletek, szabályzatok alkotásakor a releváns célcsoportokra tekintettel va-
gyunk, kiemelten kezeljük őket.  
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1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év Fő 
(TS 0101) Változás 

2012 1201 bázis év 

2013 1176 97,9% 

2014 1182 100,5% 

2015 1205 101,9% 

2016 1207 100,2% 

2017 1207 100,0% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  
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Ahogy a táblázatokból is jól látható, településünk lakónépességének száma 2013-as és 2014-es 
évekhez viszonyítva 2017-re 1176 főről 1207 főre emelkedett, mely a lakópark kialakításához 
köthető. 2016-tól a lakónépesség száma stagnál.  
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2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai) 

Korcsoport  
Fő 

Az állandó népesség-
ből a megfelelő kor-

csoportú nők és férfi-
ak aránya (%) 

Férfiak Nők Összesen 
(TS 0301) 

Férfiak 
(TS 0303) 

Nők 
(TS 0304) 

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 561 596 1 157 48,49% 51,51% 
0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)   31 2,68   

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 80 68 148 6,91% 5,88% 
15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 12 14 26 1,04% 1,21% 
18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 351 337 688 30,34% 29,13% 
60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 49 49 98 4,24% 4,24% 

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 69 128 197 5,96% 11,06% 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Állandó népesség - nők életkori megoszlása
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65 év felettiek'

 
Az állandó népesség aránya a 18-59 éves célcsoportnál, azaz a munkaképes korú népes-
ségnél a legmagasabb, azon belül is a férfiak száma magasabb 14 fővel, a nők arányánál, 
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mely az állandó népesség több mint 30 %-át teszi ki. A második legmagasabb létszámot 
elérő korosztály a 65 év felettieké, melyből a nők aránya majdnem kétszer annyi, mint a 
férfiaké. A 0-14 éves korosztály az állandó népesség 5,88 %-át teszi ki, a 60-64 éves korcso-
port 4,24 %-át, míg a 15-17 évesek százalékos aránya a legkevesebb, mindössze 1,21 %. 
Ennek oka, hogy az általános iskola elvégzése után elhagyják a települést, más városokban 
tanulnak tovább és a lakcímük is megváltozik ezáltal.   

 
 

2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma 

Korcsoport 
Fő Változás 

2001 2011 Fő 

15 éves gyermekek száma n.a n.a #ÉRTÉK! 
16 éves gyermekek száma (TS 0501) 10 13 3 
17 éves gyermekek száma (TS 0502) 17 19 2 

Összesen 27 32 5 
Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok   

 
2011-es évben a 15-17 éves gyermekek száma, ha minimálisan is, de egy lassú növekedést 
mutat. 

 
 
 

3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó lako-

sok száma (fő) 
(TS 0328) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0327) 

Öregedési index (%) 
(TS 0401) 

2012 182 141 129,08% 

2013 184 134 137,31% 
2014 181 135 134,07% 
2015 188 147 127,89% 
2016 197 148 133,11% 
2017 192 148 129,73% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
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Az öregedési index – mint ahogy a nevében is bent van - a 65 év feletti lakosoknál 
magas, 2016-ban 197 fő, 2017-ben pedig 192 fő, mely minimális csökkenést mutat. A 0-
14 éves korosztálynál viszonylag kiegyensúlyozottnak mondható, a vizsgált időszak 
utolsó 2 évében stagnálás tapasztalható.  

 
 
 
 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 
Állandó jellegű odavándor-

lás 
(TS 0601) 

Elvándorlás 
(TS 0600) Egyenleg 

Állandó oda-, és elvándor-
lások különbségének 1000 

állandó lakosra vetített 
száma 

(TS 0602) 

2012 38 17 21 18,1 

2013 31 28 3 2,6 
2014 36 39 -3 -2,65 
2015 53 23 30 26,09 
2016 51 39 12 10,37 
2017 n.a n.a na n.a 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR    
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A táblázat és a grafikon elemzéséből kitűnik, ha a 2012-es évet tekintjük bázisévnek, 
akkor a településre történő bevándorlás folyamatos emelkedést mutat, míg az elván-
dorlások száma is elég magas. A bevándorlás lehetséges okaiként említhetjük a lakó-
park, bölcsöde megépítését, az óvoda meglétét, - megfelelőnek mondható az oktatási, 
humán infrastruktúra - az elvándorlások pedig a közép, ill. felsőfokú intézményekbe 
való felvétel miatt következtek be, valamint a vidéken történő munkavégzésnek tud-
ható be.  
 
 

 
 
 
 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év Élve születések száma 
(TS 0701) 

Halálozások száma 
(TS 0702) 

Természetes szapo-
rodás (fő) 
(TS 0703) 

2012 7 14 -7 

2013 6 27 -21 
2014 8 12 -4 
2015 6 26 -20 
2016 10 15 -5 
2017 n.a n. a n.a 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
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Sajnálatos tény, hogy az élve-születések száma jóval alacsonyabb a halálozások számánál. 
2015-ben csupán 6 gyermek született, míg a halálozások száma 26 fő volt. A magasabb ha-
lálozási arány abból is adódhat, hogy településünkön működik az idősek otthona, ahova 
egyértelműen idős korú emberek kérik elhelyezésüket. Átlagosan elmondható, hogy a ha-
lálozások száma évente több mint a duplája, 2013 és 2015 években pedig a négyszerese 
volt. 

 
2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, kon-

cepciókkal, programokkal: 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 5/2015 (III.26) önk. rendelet, a szociális igazgatásról és a szociális el-
látásokról szóló rendelet, valamint az elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program.  
Gondoskodni kell arról, hogy a Hetes Község Önkormányzat által készített fejlesztési ter-
vek, programok és egyéb dokumentumok és koncepciók összhangban legyenek. A vizs-
gált dokumentumok összhangját községi szinten figyelemmel kell kísérni, a végrehajtás 
folyamatos.  
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 
 A helyi esélyegyenlőségi program a kistérségi esélyegyenlőségi programmal egyeztetett. 
Elsődleges cél a munkahely teremtés, illetve a meglévő munkahelyek megőrzése. 
A kistérségben több egyesület szerveződött, valamint társadalmi szervezetek is működ-
nek. 
 Hetesért- Csombárdért Közalapítvány 
 Önfeledt Gyermekmosolyért Közalapítvány 
 Hetesi Polgárőr Alapítvány 
 Vikár Béla Horgászegyesület 
 Hetesi Nyugdíjasklub 
 Vikár Béla Tsz Hetes SC Futballklub   
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2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 
 

A helyzetelemzés alapjául szolgáló statisztikai adatokat a Teir adatbázisból, Kaposvári 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Főosztályától, valamint a helyi nyilvántartásokból gyűjtöt-
tem össze. Felhasználtam az ágazati beszámolók megállapításait, szakemberek tapasztala-
tait. A releváns adatok rendelkezésre állnak, kutatásra nem került sor.  A 2017 év adatai 
hiányosak több helyen, azokról adat nem áll rendelkezésre.  
 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
Hetes község Kaposvártól 11 km-re fekszik. A megyeszékhely autóbusszal könnyen meg-
közelíthető, a Hetesen élő emberek általában Kaposváron, illetve az Önkormányzat által 
fenntartott intézményekben dolgoznak. 
 
A község gazdasági életében meghatározó szerepe volt a termelőszövetkezetnek, amely 
közel 300 embernek nyújtott megélhetést. A kertészet, keverőüzem, gabonaforgalmi és 
állattartó telep szűnt meg a 90-es években, a szerteágazó mezőgazdasági tevékenységet 
kiszolgáló gépparkja szintén leépült. A szolgáltató egységgé alakuló szövetkezet jelenleg 
11 főnek ad munkát. Községünkben csupán egy telephellyel rendelkező Kft működik (Ka-
pos Ternero Kft), mely 23 főnek tud munkát biztosítani, melynek kb. fele csupán a helyi 
lakos. Ennek ellenére a munkanélküliség folyamatosan nő a településen. Több munkalehe-
tőségre lenne szükség. 
A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai kö-
zött szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony 
vagy elavult iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermek-
száma, a gyermek-szegénység stb.  
Hetesen a munkanélküliség jelei folyamatos emelkedő tendenciát mutatnak. Aki tudott az 
idősebb korosztály az nyugdíjaztatta magát, a fiatalok - akiknek volt végzettségük - Ka-
posváron próbáltak elhelyezkedni, illetve különböző átképzéseken részt venni. 
A településen élők saját tulajdonú ingatlanaikban laknak, akinek lehetősége van még rá , 
az mezőgazdasági kiegészítő tevékenységet folytat. A lakosság anyagi helyzetén is jól ér-
zékelhető a jelenlegi gazdasági, társadalmi változások hatása. 
A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján az országban – így települé-
sünkön is - az egyik legsúlyosabb gond a szegénységben élők, közöttük a roma népesség 
helyzetének folyamatos romlása. Ennek következménye a leszakadás, a kiszorulás az élet-
lehetőségekből, mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatá-
sok területén. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos 
helyzetű családokat. Az életminőség folyamatos romlására, csökkenésére enged az is kö-
vetkeztetni, hogy évről – évre egyre több rászoruló család keresi fel az önkormányzatot 
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különböző segély kérelemmel. (rendkívüli segély, települési támogatás, gyermekvédelmi 
támogatás). Sajnálatos módon tapasztalható az is, hogy a gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülők között sok a hátrányos helyzetű szülő, aki csak 8. általános, vagy az alatti 
iskolai végzettséggel rendelkezik, valamint nem megfelelő a lakókörnyezetük minősége. 
Bár a 2011.évi népszámlálási adatok a 2001.évihez viszonyítva azt mutatják, hogy az ala-
csony iskolázottság száma csökkenő tendenciát mutat, de ez az utóbbi pár évre nem jel-
lemző. 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

Év  

Legalább az általános iskola 8. évfo-
lyamát elvégzett 15 éves és idősebb 
népesség, a megfelelő korúak száza-

lékában   

Iskolai végzettséggel 
nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak százalé-
kában 

Férfi (TS 1601) Nő (TS 1602) Férfi Nő 

  % % % % 
2001 94,0% 87,0% 6,0% 13,0% 
2011 98,1% 93,5% 1,9% 6,5% 
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás   

 
 

 

 
 
 
Településünk a Kormányhivatal Járási Hivatalával együttműködve a fenti célcsoport fel-

zárkóztatása érdekében többféle integrációs, felzárkóztató képzéseket szervez. 
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3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
 
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi 
önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. 
évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre 
jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt 
évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bon-
tásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 
 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Év  

15-64 év közötti állandó népesség (fő) Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

Férfi                 (TS 
0803) 

Nő 
(TS 

0804)         
Összesen Férfi (TS 0801) Nő (TS 0802) Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 428 411 839 36,25 8,5% 39 9,5% 75 9,0% 
2013 420 402 822 34,25 8,2% 38,25 9,5% 73 8,8% 
2014 418 400 818 32,75 7,8% 30 7,5% 63 7,7% 
2015 413 402 815 28 6,8% 27 6,7% 55 6,7% 
2016 412 400 812 23,25 5,6% 23 5,8% 46 5,7% 
2017 0 0 0 0 0 0 0  0 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       
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A táblázatok elemzésénél 2012-es évhez viszonyítva egy nagyon lassú munkanélküliségi ráta 
csökkenést tapasztalhatunk, elmondható, hogy csupán egy – két fővel csökkent az álláskere-
sők aránya, nagyon minimális különbség mutatkozik a nemek szerinti bontásban is.  
 

 
 
 

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint 

Regisztrált munkanél-
küliek/ nyilvántartott 

álláskeresők száma 
összesen 

Fő ösz-
szesen 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

75 73 63 55 46 31 

20 év alatti (TS 1002) 
Fő 2 2,5 0,75 2 1,5 1,25 

% 2,7% 3,4% 1,2% 3,6% 3,2% 4,0% 

20-24 év (TS 1003) 
Fő 8 10 6,5 7,25 6,25 5 
% 10,6% 13,8% 10,4% 13,2% 13,5% 16,1% 

25-29 év (TS 1004) 
Fő 5,75 8,25 7,75 3 4,75 3 
% 7,6% 11,4% 12,4% 5,5% 10,3% 9,7% 

30-34 év (TS 1005) 
Fő 8,25 4,25 4,5 5 3,25 1,5 
% 11,0% 5,9% 7,2% 9,1% 7,0% 4,8% 

35-39 év (TS 1006) 
Fő 10,25 11,5 8 5,25 4,75 3 
% 13,6% 15,9% 12,7% 9,5% 10,3% 9,7% 

40-44 év (TS 1007) 
Fő 11,5 7,25 6,75 7,25 5,5 3,5 
% 15,3% 10,0% 10,8% 13,2% 11,9% 11,3% 

45-49 év (TS 1008) 
Fő 7,5 7,25 5,5 4,75 5 4,25 
% 10,0% 10,0% 8,8% 8,6% 10,8% 13,7% 

50-54 év (TS 1009) 
Fő 6,75 9,25 10,25 7,5 5,25 2,25 
% 9,0% 12,8% 16,3% 13,6% 11,4% 7,3% 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 13 10 8 7,5 3,75 1 
% 17,3% 13,8% 12,7% 13,6% 8,1% 3,2% 

59 év feletti (TS 1011) 
Fő 2,25 2,25 4,75 5,5 6,25 6,25 
% 3,0% 3,1% 7,6% 10,0% 13,5% 20,2% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
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2017-re szintén csak egy nagyon lassú létszámcsökkenés mutatható ki a regisztrált mun-

kanélküliek, illetve nyilvántartott álláskeresők számában, nemcsak összességében, hanem 
korcsoportonkénti megbontásban is. Míg 2012-ben az 55-59 év közötti munkanélküliek 
aránya volt a legmagasabb, ez 2017-re lecsökkent 1 főre. Ők az a korosztály, akik már a 
nyugdíjkorhatár eléréséhez közel vannak, illetve sikerült nyugállományba vonulniuk pl. 
férfiaknál elsősorban a nyugdíj előtti segély igénybe-vétele, nőknél a 40 éves munkavi-
szonnyal rendelkező kedvezményes nyugdíjazás.  

Az 59 év felettiek esetében a nyilvántartottak aránya 2017-ben 20,2 %-ot tesz ki, melynek 
több oka van: egyrészt a munkaerőpiacon már nem tudnak érvényesülni, a munkáltatók 
sem keresik meg őket, vagy nem rendelkeznek azokkal a feltételekkel, hogy nyugdíj előtti 
segélyben részesüljenek, esetleg már kimerítették a munkanélküli ellátásukat, másrészt ez 
a korosztály nagyon nehezen vonható be a közfoglalkoztatási programokba is. Elmondha-
tó, hogy az aktív korú lakosság közül a regisztrált, illetve nyilvántartott munkanélküliek 
száma fokozatosan – ha minimálisan is – de csökkenő tendenciát mutat.                                                                                                                                                                                                                                                         

Ugyan a lakosságnak csak a töredék része tud a községben dolgozni, de az elfogadható 
közlekedési viszonyoknak és a megyeszékhely közelségének köszönhetően nem jelent 
problémát a munkába járás, illetve ingázás. 

 
Ahogy a 3.2.3. számú táblázat is mutatja, a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált álláske-

resők aránya továbbra is növekszik, nemek szerinti megbontásban viszont nincs szignifi-
káns különbség. E célcsoportba tartoznak elsősorban az alacsony iskolai végzettségűek, 
hátrányos helyzetűek, megváltozott munkaképességűek, valamint azok, akik túl régen 
kikerültek már az elsődleges munkaerőpiacról, őket nagyon nehéz visszavezetni a munka 
világába. 
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3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők 
száma és aránya nemek szerint 

Év  

180 napnál hosz-
szabb ideje re-

gisztrált munka-
nélküliek aránya 

(TS 1501) 

180 napon túli nyilvántartott 
álláskeresők száma nemek 

szerint 

Nők és férfiak aránya, a 180 napon 
túli nyilvántartott álláskeresőkön 

belül 

% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők 

2012 24,58 36 39 75 48,2% 51,8% 
2013 31,72 35 38 73 46,3% 53,7% 
2014 20,5 33 30 63 52,4% 47,6% 
2015 27,73 28 27 55 50,9% 49,1% 
2016 34,48 23 23 46 50,0% 50,0% 
2017 34,46 18 19 37 48,3% 51,7% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A település az illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával szorosan együttmű-

ködve számos eszközzel igyekszik a foglalkoztatásokat, elhelyezkedéseket támogatni. (pl. 
képzések, vállalkozóvá válás támogatás, egyéb bérköltség támogatás stb. Ugyanakkor fog-
lalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (pl. megválto-
zott munkaképességűek, alacsony iskolai végzettségűek stb.) egyre tartósabban szorulnak 
ki a munkaerőpiacról. Az esélyegyenlőséget megerősítő pozitív intézkedések azért is 
szükségesek számukra, mert e csoportok a munkaerőpiacon összetett szemléletbeli hátrá-
nyokkal küzdenek. Nagy problémát jelent, hogy a munkáltatók – hiába van mára megfele-
lő bértámogatási program kialakítva – félnek a hátrányos helyzetű munkavállalókat al-
kalmazni. Sok a betanulási idő, beilleszkedési gondok akadnak és még sorolhatnám…. 

Fentiek értelmében szociálpolitikai feladataink között alapelvként került meghatározás-
ra, hogy a fenti célcsoportot kiemelten kezeljük és segítsük az integrációjukat.   

 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 
15-64 év közötti állandó né-

pesség száma 
(TS 0803 és TS 0804 összesen) 

Álláskeresési segélyben része-
sülők (fő) - (TS 1101) 

Álláskeresési segélyben ré-
szesülők % 

2012 839 0,25 0,0% 
2013 822 0,25 0,0% 
2014 818 2,25 0,3% 
2015 815 1,75 0,2% 
2016 812 2,75 0,3% 
2017 0 0 0,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   
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Az álláskeresési járadékra jogosultak számában is egy minimális pozitív változás tapasz-

talható. Míg 2012-ben 839 fő kapott ellátást, addig 2016-ban ez a szám 812-re csökkent. 
2017 -es évre nem rendelkezünk statisztikai adatokkal. 

 
 
 
 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküli-
ek/nyilvántartott álláskeresők száma  

Év 

Regisztrált munkanélküli-
ek/nyilvántartott álláskeresők 

száma 
(TS 1301) 

Álláskeresési járadékra jogosul-
tak (TS 1201) 

Fő Fő % 
2012 75 8 10,6% 
2013 73 8,75 12,1% 
2014 60 6,25 10,4% 
2015 55 5,25 9,5% 
2016 44 3,75 8,5% 
2017 0 3,75 0,0% 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
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Az álláskeresési járadékban részesülők száma is csökkenő tendenciát mutat, mely abból 

is adódhat, hogy minimálisra – 90 napra – lett lecsökkentve az ellátási időtartam maxi-
muma. Az álláskeresési járadék kimerítése után kb. 90 %-uk a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatást veszik igénybe és megtartják a regisztrált státuszukat bízva abban, hogy na-
gyobb esélyük lesz a megfelelő álláshely megtalálásában.  A foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülők számát növeli az a réteg, aki mentális helyzetét, alacsony iskolai 
végzettségét tekintve nincs „munkára képes” állapotban, az ő reintegrációjuk nagyon ne-
hezen valósítható meg.    

 
 

3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkáro-
sodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támoga-

tásban részesítettek száma 

Év 

Rendszeres szociális 
segélyben részesített 
regisztrált munkanélkü-
liek száma (negyedévek 
átlaga) - TS 1401 
 
(2015. február 28-tól az 
ellátás megszűnt, vagy 
külön vált EGYT-re és 
FHT-ra) 

Egészségkárosodási és gyermekfel-
ügyeleti támogatásban részesülők 
átlagos száma 2015. márc. 1-től ér-
vényes módszertan szerint 
(TS 5401) 
  

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek 
átlagos havi száma (2015. 
március 01-től az ellátásra való 
jogosultság megváltozott) 

Fő Fő 15-64 évesek %-ában Fő Munkanélküliek 
%-ában 

2012 19,75   2,35%   0,00% 
2013 18,75   2,28%   0,00% 
2014 15,75   1,93%   0,00% 
2015 14,5 1 1,78%   0,00% 
2016 13,5 3 1,66%   0,00% 
2017 12,75 0  0,00%   0,00% 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal    
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A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők aránya is fokozatosan csökkent az 

utóbbi években, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban községünkben 
2017-ben nem részesült senki.   

 
 
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 
 
 
 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint 

Év 

Regisztrált munkanélküli-
ek/nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása isko-
lai végzettség szerint 

8 általánosnál alacso-
nyabb végzettség 

(TS 0901) 

Általános iskolai vég-
zettség (TS 0902) 

8 általánosnál maga-
sabb iskolai végzettség 

(TS 0903) 
 Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 75 0 0,0% 20 26,6% 55,25 73,4% 
2013 73 0,75 1,0% 18,75 25,9% 53 73,1% 
2014 63 1 1,6% 18 28,7% 43,75 69,7% 
2015 55 1 1,8% 15,75 28,6% 38,25 69,5% 
2016 46 0,25 0,5% 11 23,8% 35 75,7% 
2017 32 0.25 0,0% 11.75 0,0% 20 0,0% 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal     
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A 2017.évi adatokat vizsgálva megállapítható, hogy nőtt azon regisztrált munkanélküliek 

száma, akik 8 általánosnál magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, mely nagy mér-
tékben köszönhető a Foglalkoztatási Osztály képzési programjának, ugyanis nagyon sok 
munkanélküli a munkaügyi központ szervezésében végzett el egy-egy tanfolyamot, mely 
valamilyen szakmát is adott.  pl. virágkötő, gyógynövénytermesztő, targoncavezető, rak-
táros, stb. - ezek elvégzése 8. általános iskola végzettséghez kötöttek-, de voltak olyan kép-
zések is, melyekhez szakmunkás, ill. szakközépiskolai, vagy gimnáziumi végzettség meg-
léte volt a jelentkezés feltétele. Ilyenek pl. a tb. ügyintéző, csecsemőgondozó, szociális 
gondozó, vállalkozási ügyintéző. 

A 8. általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők részére is lehetőség nyílt a felzár-
kóztatásra, hiszen olyan átképzések is indultak, melyek arra ösztönözték a munkanélküli-
eket, hogy fejezzék be a 8. általános iskolát, így nagyobb eséllyel indulnak a megfelelő 
munkahelyek felkutatásában.      

 
c) közfoglalkoztatás 

     
A közfoglalkoztatás átalakítása következtében 2011. január 1-jétől megszűnt a közmunka-
program, a közcélú munka és a közhasznú munkavégzés, ezt felváltva jelent meg az egy-
séges közfoglalkoztatás rendszer, melynek működését többek között az 1991.évi IV. tör-
vény, a 375/2010 (XII.31) Korm.rend. a 170/2011 (VIII.24) Korm.rendelet is szabályozza.   
A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, támogatott „tranzitfoglalkoz-
tatás”, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az 
elsődleges munkaerő-piacra. A közfoglalkoztatás átmeneti munkalehetőséget biztosít azok 
számára, akiknek az önálló álláskeresése hosszú ideig eredménytelen.  

A közfoglalkoztatás számottevő lehetőséget jelent a halmozottan hátrányban lévő, foglal-
koztatást helyettesítő támogatásban (a továbbiakban: FHT) részesülő, illetve álláskeresési 
vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők (kiemelten a megváltozott munkaképes-
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ségűek, a hajléktalanok, menekültek, roma nemzetiségű álláskeresők) átmeneti jellegű, 
határozott időtartamú foglalkoztatására.  

Azt, hogy ki lehet közfoglalkoztatott, a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény hatá-
rozza meg. 

Közfoglalkoztatottak létszáma 2012-2018 
Hetes Község és Ezüstjuhar Szociális Központ 

    

 Önkormányzat Ezüstjuhar Összesen Hetes 
év fő fő fő 

2012 18 0 18 
2013 21 2 23 
2014 16 3 19 
2015 10 2 12 
2016 16 3 19 
2017 14 3 17 
2018 9 0 9 

 
Településünk, valamint az Ezüstjuhar Nyugdíjasházunk is minden évben aktívan részt 

vesz a közfoglalkoztatási programokban. Többnyire szakképesítést nem igénylő, kisegítő, 
vagy segédmunkás munkakörben, elsősorban foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülők, tartós munkanélküliek kerülnek felvételre. 2012-2016 között a programok indí-
tása zökkenőmentes volt, az igényelt létszámot mindig határidőre a program kezdetekor 
sikerült feltölteni. 2017-től egy sokkal szigorúbb szabályozás alá vonták a hosszabb időtar-
tamú közfoglakoztatási programokat. Csak szakképesítés nélküli, foglalkoztatást helyette-
sítő támogatásban lévőt, illetve tartós munkanélkülit lehetett alkalmazni. Szakképesítéssel 
rendelkező csak abban az esetben kerülhetett be a programba, ha 3 sikertelen közvetítése 
volt az elsődleges munkaerőpiacra. Ez az intézkedés azt vonta maga után, hogy nagyon 
sok ügyfél – aki eddig dolgozhatott közfoglalkoztatottként - ki lett zárva a közfoglalkozta-
tás rendszeréből, vagy sokkal később került felvételre. Ezáltal önkormányzatunk 2018-ban 
csak 9 főt tudott alkalmazni, ebből adódik a fenti táblázatban is látható létszámcsökkenés. 

 
A közfoglalkoztatás egyik legfontosabb célja, hogy a közfoglalkoztatottak képességeik-

hez mérten értékteremtő munkát végezzenek, és a közfoglalkoztatás rendszeréből a mun-
kaerőpiacra minél nagyobb arányban visszakerüljenek. A visszajuttatás elősegítésének 
egyik meghatározó eszköze a közfoglalkoztatott piaci igényeknek megfelelő alap-, illetve 
szak- és továbbképzésben való részesítése. A képzési programok sikeres megvalósulását 
mentori tevékenység segíti. További cél, hogy olyan képzési programok induljanak, ame-
lyek megkönnyítik a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való elhelyezkedést.  

Hetes Község Önkormányzata is részt vett a képzéses közfoglalkoztatásban, 2-2 fő sike-
resen elvégzete a targoncavezetői, konyhai kisegítő és szociális gondozó képzést. A 6 főből 
3 jelenleg is a versenyszférában dolgozik.  
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Bár a közfoglalkoztatás csak átmeneti foglalkoztatásnak minősül, mégis több család szá-
mára biztosít jobb megélhetési feltételeket, nagyobb esélyt nyújt az elsődleges munkaerő-
piacra való visszajutásra, viszont van egy olyan réteg is, aki ebben a foglalkoztatási formá-
ban megreked, nem tud és nem is akar belőle kilépni.  

 
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb té-

nyezői (pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetsé-
ges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 
 

A megyeszékhely településünktől 11 km távolságra van, autóval 10 perc, autóbusszal 
kb.20 perc alatt lehet megközelíteni. Az autóbuszjáratok menetrendje optimális a munkába 
járóknak, napi 30 járatpár halad át településünkön, igazodva a munkakezdés és befejezés 
időpontjához. Hiába a megyeszékhely közelsége, az elhelyezkedést nehezíti, hogy az évek 
folyamán több üzemet, gyárat bezártak Kaposváron, számos kisebb vállalkozás is meg-
szűnt, a még működő cégeknél pedig sorozatos létszámleépítés észlelhető. Fentiek miatt 
csökkent a munkalehetőségek száma, a felvételnél pedig előnyt élveznek a helyi lakosok. 
A fiatalok inkább külföldön próbálnak elhelyezkedni, valamint nyári szezonban a Bala-
tonparti munkahelyek jöhetnek számításba. 

 
Községünkben iparűzési adót fizető vállalkozások száma: 
 2012-ben 100 fő 
 2013-ban 108 fő 
 2014-ben 122 fő 
 2015-ben 125 fő 
 2016-ban 139 fő 
 2017-ben 126 fő, 

 melyek főleg mezőgazdasági vállalkozások (őstermelő, egyéni vállalkozó, mg-i kisterme-
lő), akik külső munkavállalókat nem alkalmaznak. 
 Nagyon sok esetben azért váltják ki a vállalkozói, őstermelői igazolványt (több esetben a 
Foglalkoztatási Osztály támogatásával) hogy saját maguknak, illetve családtagjaiknak 
munkahelyet biztosítsanak, ez a foglalkoztatási forma jelenti a potenciális munkalehetősé-
get. A vizsgált időszak egy folyamatos emelkedő tendenciát mutat, a legtöbb vállalkozást 
2016-ban tartotta nyilván hivatalunk. 2017-ben 13 fővel csökkent a vállalkozások száma, 
mely annak is betudható, hogy a támogatással kiváltott vállalkozói igazolványt a támoga-
tás lejártával visszaadja, vállalkozását megszünteti. 

Községünkben 5 kiskereskedelmi egység, valamint 2 vendéglátóhely működik.  
Önkormányzatunknak nincs tudomása újonnan betelepülni kívánó vállalkozásról sem 
helyben, sem a kistérségben, valamint tervezett beruházás nem várható. 
A foglalkoztatási programok elérése céljából folyamatosan együttműködünk a Somogy 
Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával. 
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e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet meg-
könnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 
 

 
A fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatban szintén a Foglalkoztatási Osztállyal való 

együttműködésnek van fontos, kiemelkedő szerepe. Önkormányzatunk minden évben 
lehetőséget kap a Foglalkoztatási Osztálytól diákmunkás foglalkoztatására, melyet ki is 
használunk. A 16.életévét betöltött tanulók vehetnek részt a programban, maximum 1 hó-
nap időtartamra szólhat a foglalkoztatásuk. A diákok előszeretettel vállalják, hiszen egy 
kis ízelítőt kapnak a munka világáról; alkalmazkodás munkatársakhoz, rájuk bízott fel-
adatok elvégzése, kötöttség, felelősségvállalás, bepillantást nyerhetnek a csapatmunka, 
illetve az egyéni munkavégzés rejtelmeibe stb. 

 
A másik program a 25 év alatti pályakezdőként nyilvántartott álláskeresők foglalkoztatá-

sa- szintén támogatással ösztönzik a munkáltatókat -, hogy fiatal munkavállalókat alkal-
mazzanak. Cél az első munkahely és a szükséges munkatapasztalat megszerzése. A prog-
ram elősegíti a szakember utánpótlás biztosítását is. 

 
Településünk az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programo-

kat, képzéseket önerőből nem tud indítani, így e téren is együttműködünk a Foglalkozta-
tási Osztállyal. A munkanélküliek az általuk szervezett képzéseken vehetnek részt.    

 
 
 
 
3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma (A táblázat kitöltése 

és elemzése opcionális.) 

Év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 
 

Férfi Nő Összesen Férfi Nő Összesen 

 
Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

 
2012 0 0 0 6 100,0% 9 100,0% 15 100,0%  
2013 0 0 0 4 100,0% 5 100,0% 9 100,0%  
2014 0 0 0 3 100,0% 2 100,0% 5 100,0%  
2015 0 0 0 4 100,0% 4 100,0% 8 100,0%  
2016 0 0 0 3 100,0% 2 100,0% 5 100,0%  
2017 0 0 0 0 0,0% 2 100,0% 2 100,0%  

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal        
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A táblázat, illetve a grafikon elemzésekor kitűnik, hogy a pályakezdők aránya 2012-es 

évhez viszonyítva folyamatos csökkenő tendenciát mutat. 2012-ben 15 főt tartott nyilván a 
Munkaügyi Központ, 2017-ben pedig már csak 2 fő pályakezdő regisztráltatta magát. A 
nemek közötti megoszlás 2012-es éven kívül nem szignifikáns. 

A csökkenés oka lehet: tanulmányaik befejezése után sikerült elhelyezkedniük, lakóhe-
lyükről elköltöztek, vagy egyéb ok miatt nem jelentkeztek az illetékes Foglalkoztatási Osz-
tályon regisztráció végett. A 18-29 éves korosztályról nem áll rendelkezésre statisztikai 
adat, így azt elemezni sem áll módunkban. 

 
 
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 

felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi fog-
lalkoztatási programok) 
 

A munkaerőpiaci integrációt településünkön és térségünkben a Somogy Megyei Kor-
mányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály koordinálja. A felnőttkép-
zést a Kaposvári Szakképzési Centrum fogja össze. 

 
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású in-

tézményekben történő foglalkoztatása 
A 2011.évi népszámlálás alkalmával 8 fő vallotta magát romának, 80 %-uk már nyugdíjas 
korú lett, akik igényelték, azoknak az önkormányzat dolgozói segítettek elintézni a nyug-
díj kérelmek benyújtását. A maradék 20 %--nak a foglalkoztatása biztosítva van, így nem 
beszélhetünk a romák foglalkoztatásának nehézségeiről és mélyszegénységről sem. 
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h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Általánosságban elmondható és tapasztalható, hogy a foglalkoztatási diszkrimináció első-
sorban a munkahelyi felvételnél, másodsorban az elbocsátásoknál érezteti hatását. A 
munkaerőpiacról való korai kiszoruláshoz leginkább az egészségi állapottal, a származás-
sal és az életkorral összefüggő foglalkozási diszkrimináció járul hozzá. A diszkriminációs 
gyakorlat visszaszorítása céljából fontos a foglalkoztatási viszonyok ellenőrzése, szükség 
esetén az Egyenlő Bánásmód Hatóság bevonása, a tájékoztató kampányok, valamint a tár-
sadalmi szervezetekkel történő együttműködés. 
Hetes Község Önkormányzata nem tud olyan esetről, ahol hátrányos megkülönböztetés 
ért volna valakit is a foglalkoztatás, vagy egyéb más szolgáltatás igénybevételekor. 

 
 
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküli-

séghez kapcsolódó támogatások 
 
E fejezetben a pénzbeli és természetben ellátásokról, valamint a munkaerő-piaci és az 
álláskeresők részére elérhető szolgáltatásokat emelem ki. 
 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi 
III. tv. 25.§-a és a 47 §-a alapján a szociálisan rászoruló személyek részére adható 
pénzbeli és természetbeni ellátási formákról. 
-  Pénzbeli ellátások, időskorúak járadék, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rend-
szeres szociális 
   segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély, 
- Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben termé-
szetbeni szociális   ellátás formájában is nyújtható, így a lakásfenntartási támogatás, át-
meneti segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
- Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgálta-
tásra való jogosultság. 
 
A települési önkormányzat a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a 
szociálisan rászorultak részére a törvényben meghatározott pénzbeli ellátásokat kiegé-
szítheti, valamint más pénzbeli, természetbeni támogatásokat nyújthat. A szociálisan 
rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást az állam, valamint az ön-
kormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alap-
szolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat is. Az alapszolgáltatások megszervezésével 
az önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és 
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi, mentális 
állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. A szociális alap-
szolgáltatások közé falugondnoki, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelző-
rendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás tartozik. 
Településünkön a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáson kívül minden más szolgáltatás 

elérhető, működése kifogástalan.  
  



 32 

Munkaerő-piaci szolgáltatások: 
A Foglalkoztatási Törvény III. fejezete rögzíti a munkaerőpiaci szolgáltatások és a foglal-

koztatást elősegítő támogatások formáit, melyek a következők:   
 munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása 
 munka, pálya, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás 
 munkaközvetítés  

A regisztrált munkanélküliek, ill. az álláskeresési járadékban részesülők számának alaku-
lását a 3.2. pontban részletesen elemeztük. 

Az álláskeresők különböző támogatások közül választhatnak, ilyenek pld: vállalkozóvá 
válási támogatás, önfoglalkoztatási támogatás, melyeket lehet együtt és külön-külön is 
igényelni, valamint képzés vállalása esetén keresetpótló juttatás. Elhelyezkedésüket segíti 
elő a lakhatási támogatás igénylése, utazási költség támogatása. A munkanélküli, regiszt-
rált személyeket foglalkoztató munkáltatók részére is elérhetőek a különböző támogatási 
formák, melyek a bér+ járulékainak a megtérítésére. ill. átvállalására irányul. 

 
 
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-
állományt, a szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, 
feltárva a településen fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatá-
si helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részle-
tezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést. 
 
 

 
 
 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 
 Lakásállo-
mány (db) 
(TS 4201) 

Ebből elégte-
len lakhatási 

körülményeket 
biztosító laká-

sok száma 

Bérlakás 
állomány 

(db) 

Ebből elégte-
len lakhatási 

körülményeket 
biztosító laká-

sok száma 

Szociális la-
kásállomány 

(db) 

Ebből elégte-
len lakhatási 

körülményeket 
biztosító laká-

sok száma 

Egyéb 
lakáscélra 
használt 
nem la-
káscélú 

ingatlanok 
(db) 

Ebből elégte-
len lakhatási 

körülményeket 
biztosító laká-

sok száma 

2012 407               
2013 407               
2014 407               
2015 407               
2016 407               

2017 407               

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati ada-
tok      
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A lakásállomány mértéke 2012-től 2017-ig változatlan maradt, stagnált, elégtelen lakhatá-

si körülményeket biztosító lakás nincs településünkön, valamint szociális és egyéb nem 
lakáscélra használt ingatlan sem. 

 
a) bérlakás-állomány 

 Településünkön 2 bérlakás található, egyikben a háziorvos, a másik jelenleg üres.  
 
b) szociális lakhatás 

 Hajléktalan, mélyszegénységben élő személy nincs a településen, így a szociális lakhatás 
kérdésköre tárgytalan.  

 
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 
nem releváns 
 
e) lakhatást segítő támogatások 

 
3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támoga-

tásban részesülők száma 

Év 
Lakásfenntartási támoga-
tásban részesített szemé-

lyek száma (TS 6001) 

Adósságcsökkentési támo-
gatásban részesítettek szá-

ma (TS 6101) 

2012 92 0 
2013 93 0 
2014 85 0 
2015 64 0 
2016 45 0 

2017 40 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás-

gazdálkodást. Az önkormányzat a helyi szociális rendeletben, valamint a szociális tör-
vényben meghatározott jogszabály alapján lakásfenntartási támogatással segíti a lakhatási 
feltételeket. A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a ház-
tartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kap-
csolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás, mely normatív alapon ál-
lapítható meg. 

2012-es és 2013-as években kimagaslóan nagy volt a lakásfenntartási támogatásban része-
sülők aránya, melynek okai lehetnek az elszegényedés, munkanélküliségből eredő prob-
lémák, adósságok, hátralékok felhalmozódása.  2014-től számuk folyamatosan csökken, 
mely abból adódhat, hogy sikerült elhelyezkedniük- így kikerültek a támogatotti körből, 
vagy a támogatás feltételeinek nem feleltek meg (több volt az 1 főre jutó jövedelem az ön-
kormányzati rendeletben meghatározottnál). 

 
f) eladósodottság 

Mint az országban mindenütt, így községünkben is gondot jelent az eladósodás, különö-
sen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszített több gyermekes családoknál, melyben 
többek közt nagy szerepe van a deviza alapú banki hitelek bedőlésének is. Sokan emiatt 
veszítik el a házukat, kerülnek mélyszegénységbe. 

 
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő laká-

sok, minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedés-
hez való  hozzáférés bemutatása 

Külterületen, vagy nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások nincsenek településünkön. 
 

 
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyez-

kedése, megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, köz-
szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jel-
lemzői stb.) 
nem releváns 
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b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából 

főbb jellemzői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrá-
nyos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya stb.) 
        nem releváns 

 
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének fo-

lyamatai 
nem releváns 

 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   
 
Az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést az egészségügyről szóló 
1997.évi CLIV. törvény biztosítja.  Előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi 
alapellátás körében gondoskodik: - a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról; a fogorvosi 
alapellátásról; aza alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról; a védőnői ellátásról; va-
lamint az iskola-egyészségügyi ellátásról. 
 A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkor-
mányzatok biztosítják. A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a 
szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat. 
Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, 
házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátá-
sok, támogató szolgáltatás, szociális munka, nappali ellátás.    
Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyúj-
tó intézmény, a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó in-
tézmény, az egyéb speciális szociális intézmény. 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

Év Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 
(TS 5601) 

2012 35 

2013 33 
2014 29 
2015 32 
2016 29 
2017 n.a 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  
 
 
 
Hetes község egészségügyi alapellátását egy háziorvos, egy fogorvos látja el folyamatos, 
mindennapos rendelési időben. Gyermekorvos nincs. A településen védőnői szolgálat 
működik, 1 fő családsegítőként látja el feladatait, valamint 1 fő szociális munkásként segíti 
a hozzá forduló személyeket heti egy alkalommal. Hetes gyógyulni vágyó lakói számára 
rendelkezésre áll egy jól felszerelt gyógyszertár is, amely elsősorban az idős, beteg, moz-
gásukban korlátozott beteg embereknek jelent előnyt, hiszen sokkal könnyebben meg tud-
ják oldani a gyógyszereik beszerzését. 

 
 
 

 
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és gyermekek 
részére szervezett házior-

vosi szolgálatok száma 
(TS 4401) 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

(TS 4301) 

A házi gyermekorvosok 
által ellátott szolgálatok 

száma 
(TS 4501) 

2012 1 1 0 

2013 1 1 0 

2014 1 1 0 

2015 1 1 0 

2016 1 1 0 

2017 1 1 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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Hetes Egészségügyi Központ 

 
 

 

 
 
A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma a 2012-es bázisévhez viszonyítva 

nagyon lassú csökkenést mutat. 2017-es évre nem rendelkezünk adatokkal. 
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A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségügyi állapota meg-
őrzéséhez, helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások 
kompenzálását célzó hozzájárulás. 3 jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt:  
 alanyi jogon, normatív, illetve méltányossági alapon. 

A rászorultság megállapításánál a gyógyszerek havi költségének meghatározása a fontos. 
2013-tól az önkormányzatoknál már csak a méltányossági megállapítás maradt meg. 
  
2 b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötele-

ző szűrésekhez) való hozzáférés 
A koragyermekkori kötelező szűréseket a védőnő helyben végzi, probléma esetén a házi 
orvoshoz irányítja az érintetteket. A bölcsődés, óvodás korú gyermekek prevenciós és szű-
rővizsgálatát az óvónők a védőnői szolgálaton keresztül szervezik, a felnőttek részére pe-
dig a háziorvos. A vizsgálatok (szűrések) a megyeszékhelyen történnek évente 1 alka-
lommal a teljes lakosság számára ingyenesen hozzáférhető.  

 
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

Rehabilitációs ellátást a megyeszékhelyen – Kaposváron – tudnak igénybe venni a rászo-
rulók a Kaposi Mór Oktató Kórház Rehabilitációs részlegén, valamint a Kaposvári Virág-
fürdő is rendelkezik rehabilitációs szolgáltatással. 

Fejlesztő ellátások szintén a megyeszékhelyen biztosítottak 2-3 speciális intézményben, 
valamint a nevelő-oktató intézményekben. 

 
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 
Községünkben az iskolás és óvodás gyermekek étkeztetését az Assisi Kft biztosítja, az 

Ezüstjuhar Idősek Otthona és a bölcsődések számára Lizaesther Kft kaposvári székhelyű 
étterem. Előzetes igénybejelentés és orvosi igazolás alapján lehetőség van diétás ételek 
rendelésére is. (zsír, fűszerszegény, húsmentes, diétás ételek) A szociálisan rászorulók ét-
keztetést, valamint a nyári szünidei étkeztetést pedig Éhl Fülöp helybeli vállalkozó látja le. 
A közétkeztetési konyha által nyújtott szolgáltatás megfelel az egészségügyről szóló 
1977.évi CLIV. törvény 50 § (3) bek. előírásainak, mely szerint a közétkeztetésben – külö-
nös tekintettel az egészségügyi, szociális és gyermekintézményekben nyújtott közétkezte-
tésre- az élettani szükségletnek megfelelő minőségű és tápértékű étkezést kell biztosítani. 
A közétkeztetés igénybevételének egyik módja a helyben fogyasztás, vagy éthordóban 
történő elvitel, másik pedig a falugondnoki házhoz szállítás. 

Összességében elmondható, hogy az ételek finomak, szigorúan betartják az egészséges 
táplálkozás szempontjából fontos szabályokat, odafigyelnek a sómennyiség, illetve a cukor 
minimális bevitelére, sok zöldség, gyümölcs kerül az étlapra.  

 
e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

Településünk abban a szerencsés helyzetben van, hogy rendelkezik egy sportcsarnokkal – 
mely 1993-ban került átadásra – így a fiatalok, de a teljes lakosság számára biztosított a 
sportolási lehetőség. A sportot kedvelők szurkolhatnak a focicsapatunknak, szinte minden 
hétvégén megrendezésre kerülnek a futballmeccsek. Minden évben benevezünk a „Kihí-
vás Napja” elnevezésű programra, ezen kívül lehetőség van kosárlabdázni, kézilabdázni, 
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amatőr focizni, egyéb ügyességi versenyeken részt venni. Az óvodában, iskolában a sza-
badban történő sportolás a legcélravezetőbb. Ehhez járul hozzá az óvodai játszóudvar ki-
alakítása, de heti egy alkalommal testnevelés foglalkozás van a csoportszobákban is. Az 
általános iskolában – melyet 1896-ban Saárdi Somssich Imre gróf alapított- is kiemelkedő 
szerepet kapott a sport.    

A szabadidő hasznos eltöltésére számos lehetőséget biztosítunk. A sportágak közül fo-
cizni, röplabdázni, asztaliteniszezni lehet, de az önvédelmi sportba is belekóstolhatnak 
tanulóink, valamint kézilabda szakkört is indítottunk. 

 
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Településünkön a szociális ellátó rendszer szereplője az önkormányzat. Az alapellátásokat 
A Szociális Alapszolgáltatási Központon keresztül biztosítja, társulás formájában a lakos-
ság számára, melyek a következők: 
    étkeztetés 

  házi segítségnyújtás 
  családsegítés 
  nappali ellátás 
A szolgáltatások igénybevétele önkéntes. 
Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások közül tartós el-

helyezést biztosító, ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonát működtet, 50 fő elhelyezés 
biztosított, jelenleg telt házzal működik. 

A gyermekjóléti alapellátások közül önkormányzatunk köteles biztosítani a gyermekjólé-
ti szolgáltatást és a gyermekek napközbeni ellátását. A bölcsöde működtetését az önkor-
mányzat önként vállalta fel. A gyermekek napközbeni ellátása az óvodai, illetve általános 
iskolai napközi működtetésével megoldott. 

 
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor 
A szociális, egészségügyi szolgáltatások nyújtásakor községünkben nem sérül az egyenlő 
bánásmód követelménye. 

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és 
az egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

A szociális ellátórendszeren belül pozitív diszkrimináció nem érvényesül településün-
kön. 
 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
 

a) közösségi élet színterei, fórumai 
Hetesen a közösségi élet legfontosabb színtere a gyönyörűen felújított kultúrház, ott ka-
pott helyet többek közt a könyvtár, különböző rendezvényekre alkalmas termek kerültek 
kialakításra, színpad stb. Itt kerülnek megrendezésre a karácsonyi ünnepségek, szüreti bál, 
óvodások, iskolások fellépése, szavalóverseny. Minden évben megrendezésre kerül a falu-
nap, mely összekovácsolja a közösséget, a Vikár kupa, Kihívás napja. A Horgászegyesület 
pedig rendszeresen tart horgászversenyeket, nagyon sok helybeli vesz részt a rendezvé-
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nyen.  A közösségi élet másik színtere a Sportcsarnok és a futballpálya. A rendezvényeken 
aktívan részt vesz a falu apraja-nagyja, így elmondható, hogy egy jól összeszokott, össze-
tartó közössége van településünknek. 

 

 
Hetes-falunap 
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b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 
 
A településen élők jó alkalmazkodnak egymáshoz, konfliktusokról nincs tudomásunk.  
 
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 
 
Az önkormányzat együttműködik karitatív szervezetekkel. A Magyar Ökomenikus Se-

gélyszervezet EU élelmiszer segély programja keretében élelmiszer osztásra kerül sor, va-
lamint a Szociális Alapszolgáltatási Központ dolgozói ruhaosztást szerveznek. Az önkén-
tes munka vállalása sem idegen a közösség számára. 
 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 
 
Roma nemzetiségi önkormányzat nem működik községünkben. 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során tele-
pülésünkön 

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 
mélyszegénységben élők életszínvonal kö-

zötti eltérése 
közfoglalkoztatásban történő foglalkoztatá-

sukat főállásúvá tenni 
alacsony a szakképzettséggel rendelkező 

nyilvántartott álláskeresők száma 
felnőttoktatás, tanfolyamok, képzések szer-

vezése 
  

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, élet-

kori megoszlása, demográfiai trendek stb.) 
 

Ahogy azt a 2.1. számú táblázat mutatja, az állandó népesség számához viszonyítva na-
gyon alacsony a gyermekek számának aránya. Az össznépesség mindössze 2.68 %-át teszi 
ki a 0-2 éves korosztály, de ugyanolyan alacsony a 15-17 éves korúak száma is 1.21 %-al. A 
0-14 éves korosztály statisztikai mutatója valamivel jobb, 5.88 %. 
 
 Elmondható, hogy a településünkön a gyermekek aránya évről évre csökken, de ugyan-
olyan csökkenő tendenciát mutat a születések száma is. Lásd. 5.számú táblázat.                                                                                                                                                                                    
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2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai) 

 

  

Férfiak Nők Összesen 
(TS 0301) 

Férfiak 
(TS 0303) 

Nők 
(TS 

0304) 
Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 561 596 1 157 48,49% 51,51% 

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)   31 2,68   
0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 80 68 148 6,91% 5,88% 

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 12 14 26 1,04% 1,21% 
18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 351 337 688 30,34% 29,13% 
60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 49 49 98 4,24% 4,24% 

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 69 128 197 5,96% 11,06% 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR                                     
 
 

 
 
 

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 
Önkormányzati böl-

csődék száma 
(TS 4801) 

Bölcsődébe 
beírt gyermekek 

száma 
(TS 4701) 

Szociális szempont-
ból felvett gyerekek 

száma (munkanélküli 
szülő, veszélyeztetett 

gyermek, nappali 
tagozaton tanuló 

szülő) 

Nem önkormányzati 
bölcsődék száma 

(munkahelyi, magán 
stb.) 

2012 1 25 0 0 
2013 1 22 0 0 
2014 1 25 0 0 
2015 1 26 0 0 
2016 1 24 0 0 
2017 1 22 0 0 
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4.3.4. számú táblázat - Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

Év 
Működő (összes) 
bölcsődei férőhe-

lyek száma 

Működő, önkor-
mányzati bölcsődei 
férőhelyek száma 

Egyéb, nem önkormányza-
ti bölcsődei (munkahelyi, 
magán stb.) férőhelyek 

száma 

Családi napköziben engedélye-
zett férőhelyek száma (decem-

ber 31-én) 
(TS 4901) 

2012 24 24 0 0 

2013 24 24 0 0 

2014 24 24 0 0 

2015 24 24 0 0 

2016 24 24 0 0 

2017 24 24 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi   
 
 

 
 
Hetesen 1 bölcsöde működik, mondhatni teljes kihasználtsággal. Az engedélyezett férőhe-
lyek száma 24 fő, de mint a táblázatokból kitűnik néhány évben 2 fővel meghaladta a 
gyermekek száma a megengedett létszámot. A 6/2016. EMMI rendelet 46 §. -a kimondja, 
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ha a gyermek betöltötte a 2. életévét, lehetőség van a meghatározott létszámot 2 fővel túl-
lépni. A bölcsődés korú gyermekek száma minimális csökkenő tendenciát mutat 2017-ben. 
 

 
Hetes Csillagszem Bölcsőde  
 
 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

Év 

3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai gyermek-
csoportok száma - 
gyógypedagógiai 
neveléssel együtt 

(TS 2401)  

Óvodai férőhe-
lyek száma 

(gyógypedagógiai 
neveléssel 

együtt) 
(TS 2801) 

Óvodai feladatel-
látási helyek 

száma (gyógype-
dagógiai neve-
léssel együtt) 

(TS 2701) 

Óvodába beírt 
gyermekek szá-
ma (gyógypeda-
gógiai neveléssel 

együtt) 
(TS 2601) 

Óvodai gyógype-
dagógiai gyermek-
csoportok száma 

(TS 2501) 

2012 39 2 50 2 39 0 

2013 41 2 50 2 41 0 

2014 37 2 50 2 37 0 

2015 32 2 50 2 32 0 

2016 33 2 50 2 33 0 
2017 30 2 50 2 30 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés    
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4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai (A táblázat kitöltése és elemzése opcionális.) 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 
1 

Hány településről járnak be a gyermekek 2 

Óvodai férőhelyek száma 50 
Óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel 
együtt) 

2 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 07-17-ig 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 1 hónap 
Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 4 0 
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 4 0 
Gyógypedagógusok létszáma 0 0 
Dajka/gondozónő 2 0 
Kisegítő személyzet 1 0 
Forrás:  önkormányzati adatgyűjtés   

 

 
 
 
A településen 1 önkormányzati tulajdonú óvoda működik, 2 csoportban. A maximális fé-
rőhelyek szám 50 fő. Itt is elmondható, hogy az óvodás korú gyermekek száma folyamato-
san csökken, melynek egyik oka a megyeszékhelyen dolgozó szülő nem a település intéz-
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ményébe íratja gyermekét, hanem munkahelyéhez közeli óvodába. 4 diplomás óvodape-
dagógus, 2 dajka, valamint 1 fő kisegítő személyzet gondoskodik a gyermekekről. 
 

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma 

Tanév 

Általános iskola 1-4. 
évfolyamon tanulók 

száma (gyógypedagógi-
ai oktatással együtt) 

(TS 1801) 

Általános iskola 5-8. 
évfolyamon tanulók 

száma (gyógypedagó-
giai oktatással együtt) 

(TS 1901) 

Általános isko-
lások száma 

Napközis álta-
lános iskolai 

tanulók száma 
a nappali okta-
tásban (iskola-
otthonos tanu-
lókkal együtt) 

(TS 1701) 

fő fő fő fő % 

2011/2012 28 76 104 51 49,0% 

2012/2013 24 70 94 94 100,0% 

2013/2014 29 64 93 93 100,0% 

2014/2015 37 58 95 95 100,0% 

2015/2016 43 53 96 96 100,0% 

2016/2017 39 49 88 88 100,0% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar     
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4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok, feladatellátási 

helyek 

Tanév 

Az általános iskolai 
osztályok száma a 
gyógypedagógiai 
oktatásban (a 
nappali oktatás-
ban) 
(TS 2101) 

Az általános isko-
lai osztályok 
száma (a gyógy-
pedagógiai okta-
tással együtt) 
(TS 2201) 

Általános iskolai fel-
adat-ellátási helyek 
száma (gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 
(TS 2001) 

1-8 évfolyamon 
összesen 

1-8 évfolyamon 
összesen db 

2011/2012 0 6 1 

2012/2013 0 6 1 

2013/2014 0 6 1 

2014/2015 0 6 1 

2015/2016 0 6 1 

2016/2017 0 6 1 
                         Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 

0

2

4

6

8

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Általános iskolák adatai - gyógypedagógia

Gyógypedagógiai osztályok száma
Általános iskolai osztályok (gyógypedagógiaival együtt)
Feladatellátási helyek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt)

 
 
Gyógypedagógiai oktatás nincs az iskolában, erre a megyeszékhelyen van lehetőség. A 
napközis ellátást az iskolások szinte 100 %-a igénybe veszi. A tanulók száma is csökken, 
évről-évre kevesebb a tanuló, hiszen, mint a népességi táblázatban is látható volt, egyre 
kevesebb a születések száma. 
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4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezet-
tek a nappali oktatásban 

Tanév 

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali 
oktatásban (TS 2301) 

Fő 

2011/2012 27 

2012/2013 22 

2013/2014 22 

2014/2015 20 

2015/2016 11 

2016/2017 12 
                                  Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi        
                                                adatok 
 
 

 
 
 
 
 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és 
aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete   

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszé-
lyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátar-
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tozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló 
tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a 
Gyvt-ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 

Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, 
mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értel-
mi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. (Gyvt. 5. § n. pont) 

Védelembe vétel: a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés, 
mely a gyermekjóléti szolgáltató feladata. Ha a szülő a gyermek veszélyeztetettségét meg-
szüntetni nem tudja, de segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biz-
tosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi. (Gyvt. 68.§ (1) 
bek.) 

Pénzbeli és természetbeni ellátások: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény; rendkívü-
li gyermekvédelmi támogatás; gyermektartásdíj megelőlegezése; otthonteremtési támoga-
tás; kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: gyermekjóléti 
szolgáltatás; gyermekek napközbeni ellátása; a gyermekek átmeneti gondozása. 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: otthont nyúj-
tó ellátás; utógondozói ellátás; a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági in-
tézkedések: védelembe vétel; családba fogadás; ideiglenes hatá-
lyú elhelyezés; átmeneti nevelésbe vétel; tartós nevelésbe vétel; 
nevelési felügyelet elrendelése; utógondozás elrendelés. 
 
 

Év 

Védelembe vett kiskorú 
gyermekek száma december 

31-én 
(TS 3001) 

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek 
száma december 31-én (TS 3101) 

2012 1 1 

2013 0 0 

2014 0 0 

2015 0 0 

2016 2 2 

2017 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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Hetes községben 2012-ben 1 fő, majd 2016-ban 2 fő kiskorú gyermek védelembe vételére 

került sor, magatartási, viselkedési szabályok be nem tartása miatt. Viszonylag alacsony a 
védelembe vett, illetve veszélyeztetett gyermekek aránya, viszont egy részük kikerül az 
önkormányzat látószögéből, így valószínűsíthető, hogy számuk nagyobb mértékű. A sér-
tett gyermek nem tudja hova fordulhat segítségért, vagy a veszélyeztetett gyermek család-
ja nem kerül a gyermekvédelmi rendszer látókörébe. 

 
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesítettek évi átlagos száma 

Év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesí-
tettek évi átlagos száma (TS 5801) 

2012 89 

2013 69 

2014 76 

2015 50 

2016 46 

2017 19 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a települési ön-

kormányzat jegyzője a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg. (Gyvt. 18 § (1). bek. a. pont. A jogo-
sultság megállapítása során sor kerül a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatára a Gyvt 
19 §-a szerint. 

Ahogy csökken a bölcsődés, óvodás, iskolás korú gyermekek száma, annak arányában 
csökken a gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma is.   

 
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a gyermek jogosult a 
gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére. Az önkormányzat ezen 
kívül a hátrányos helyzetű családokat többféle támogatásban részesíti (pl. rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás, beiskolázási segély). 
  

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a gyermek jogosult a 
gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére. 

 
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

nem releváns 
 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
 
A településen nincs szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermek. 
 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal 
élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
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a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnő-
re jutott ellátott, betöltetlen státuszok) 
 
Községünkben védőnői szolgáltatás működik, az egy védőnőhöz tartozó települések szá-
ma a gesztor településsel együtt három.  

 
 
 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 
Betöltött védőnői álláshe-

lyek száma 
(TS 3201) 

Egy védőnőre jutó gyermekek 
száma 

2012 1 19 

2013 1 23 

2014 1 27 

2015 1 25 

2016 1 31 

2017 1 28 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
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Az egy védőnőre jutó gyermekek száma a 2012-es évben volt a legkevesebb, a 2016-os ki-

ugrás után egy újabb csökkenés mutatható ki. A táblázatban szereplő adatok a három te-
lepülésre vonatkoznak, lebontva Hetes településre az alábbi számadatokat kapjuk: 
2012.évben 8, 2013-ban 7, 2014-ben 10, 2015-ben 8, 2016-ban 11, 2017-ben 10 gyermek. 

 
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi el-

látáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 
 

A gyermekorvosi ellátást a felnőtt háziorvos biztosítja, szüksége esetén a megyeszékhe-
lyen működő egészségügyi intézménybe utalja a gyermeket további vizsgálatok céljából. 

 
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. ko-

rai fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 
 

Korai fejlesztés helyben elvégezhető. Folyamatos a kapcsolatunk a Somogy Megyei Pe-
dagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságával, illetve a Nevelési Tanácsadóval. 

 
d) gyermekjóléti alapellátás 
 
Hetesen gyermekjóléti alapellátás működik, társulás keretében, Szociális Alapszolgálta-

tási Központ Kaposmérő, illetve helyben ügyintéző áll rendelkezésre.  
 
e) gyermekvédelem 

 
A Mötv. rendelkezése értelmében az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások a helyi önkormányzat feladata. 
A hatályos jogi szabályozás alapján a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdeke-
it védő speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszkö-
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zeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő 
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségénekmegelőzését, a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 
A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének jelentős része eléri az adott település va-
lamennyi gyermekét, szolgáltató és megelőző funkcióval bír. Tevékenységét összehangol-
va a gyermeket ellátó egészségügyi és nevelés-oktatási intézményekkel szervezési, szolgál-
tatási és gondozási feladatokat végez. Figyelemmel kíséri valamennyi 0-18 éves gyermek 
szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. 
A gyermekek napközbeni ellátása a bölcsődei és óvodai nevelés keretein belül valósul 
meg.  

 
Gyermekvédelem: A gyermekek védelme a gyermek családban törtnő nevelkedésének 

elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői 
vagy már hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének bizto-
sítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és szemé-
lyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátá-
sok, valamint e törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A gyermek-
védelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. 

 
A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el 
 – a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzése és megszüntetése érdekében a törvényben meghatározott alaptevékenység 
keretében az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a:  

 védőnői       szolgálat,  
 a háziorvos, 
 a házi gyermekorvos, 
 a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgá-

lat, a családsegítő központ, 
 a köznevelési intézmények, 
 a rendőrség, 
 az ügyészség, 
 a bíróság, 
 a pártfogó felügyelői szolgálat, 
 az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 
 a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, 
 a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok, 
 a munkaügyi hatóság. 

Az előzőekben felsorolt intézmények és személyek kötelesek 
 jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál 
 hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyago-

lása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önma-
ga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. Ilyen jelzéssel és kez-
deményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi 
szervezet is élhet.  
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Ezek a személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő 
nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében 
kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni. 

 
Az észlelő-és jelzőrendszer jól működik településünkön, együttműködésünket megfelelőnek 
tartjuk. Esetkonferenciákat az esetben érintett szakemberek és családok bevonásával tartják A 
jelzések a gyermekjóléti szolgálathoz elsősorban közoktatási intézményekből érkeztek. 
Közoktatási intézménytől leginkább a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos problémák és 
a passzív tanórai részvétel miatt érkeznek jelzések. Összességében elmondható, hogy az 
észlelő- és jelzőrendszer több tagjával napi kapcsolatban áll a Gyermekjóléti Szolgálat, mind a 
szakmai, mind pedig a személyes kapcsolat elősegíti a rugalmas, a gyermekek érdekeit szem 
előtt tartó közös munkát. 

 
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 
 
Krízishelyzetben lévőknek segítséget nyújt az önkormányzat, rendőrség, polgármester, 

valamint a Családsegítő Központ kereshető fel.  
 
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 
 
Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programok a településen elérhetőek. 

A tanítási időben és a nyári szünidőben is az oktatási intézményeken keresztül biztosított. 
Különböző szakkörök közül válogathatnak, aktívan részt vesznek a falu rendezvényein, az 
olvasni vágyóknak rendelkezésre áll a felújított kultúrházban helyet kapó könyvtár, inter-
net hozzáférés stb. Sportolásra pedig a sportcsarnokban és a futballpályán van lehetőség.   

 
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

 
 

A Gyvt. 41. § (1) értelmében a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyer-
mekek életkorának megfelelő étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, 
akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő 
programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni 
ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 
A gyermekétkeztetést településünkön a Lisaesther Kft és az Assisi Kft keretében működő 
közétkeztetési konyha biztosítja. Településünkön a gyermekétkeztetés megfelel az egész-
ségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 50. § (3) bekezdése azon követelményének, mely 
szerint a közétkeztetésben – különös tekintettel az egészségügyi, szociális és gyermekin-
tézményekben nyújtott közétkeztetésre – az élettani szükségletnek megfelelő minőségű és 
tápértékű étkezést kell biztosítani. Biztosított az életkor specifikus étrend. 
Biztosított továbbá az, hogy az intézményekben az arra jogosultak igénybe vegyék az in-
gyenes, illetve kedvezményes étkeztetést. Az óvodában évről-évre nő az ingyenes étkezők 
száma, mely magyarázható a munkanélküliség emelkedésével.  
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Az iskolában a kedvezményes gyermekétkeztetésben részesülők száma is növekedett, 
mely szintén munkanélküliség emelkedésével magyarázható. Ugyanez a helyzet az ingye-
nes tankönyvellátásban részesülők számával is. 

 
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevéte-
lei   

A szolgáltatások nyújtásakor nem sérül az egyenlő bánásmód követelménye, ilyen irá-
nyú bejelentésről nincs tudomása önkormányzatunknak.  

 
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátó-

rendszerek keretein belül 
 
A település önkormányzata minden évben beiskolázási segélyt nyújt az arra jogosult 

gyermekeknek. A Családsegítő Központ által szervezett szabadidős programok szervezése 
során elsősorban hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek vesznek részt. 

 
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő 

gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 
 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók: 
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 
   aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 
   ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló 
   ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 
        (Nkntv. 4 §.13.pontja) 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók: 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfo-

gyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, az 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási figye-
lem – vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdők csoportja. (Nkntv. 4 § 25.pont) 

 
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók: 
azok a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók, akik a szakértői bizottság 

véleménye alapján az életkorukhoz viszonyítottan jelentősen alul teljesítenek, társas kap-
csolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzdenek, közös-
ségbe való beilleszkedésük, továbbá személyiségfejlődésük nehezített vagy sajátos tenden-
ciákat mutatnak, de nem minősülnek sajátos nevelési igényűeknek. (Nkntv. 4 § 3.pont) 
Hetes község Önkormányzata közoktatási feladatait intézmény fenntartó társulás útján a 
szomszédos Csombárd és Somogysárd községekkel közösen látja el. Az intézményfenntar-
tó társulás 2007. évben jött létre. Általános iskola Hetesen és Somogysárdon, mint tagisko-
la működik, míg Hetesen 1-8 évfolyam, Somogysárdon 1-4 osztály oktatása folyik. Napkö-
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zi otthonos óvoda Hetesen és Somogysárdon található. A hetesi óvoda tagóvodaként ket-
tő, a somogysárdi központi óvoda szintén két csoporttal működik. 
Az intézményekben a logopédiai feladatellátás megoldott, fejlesztő pedagógus van. 
 
Az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód elve alapvető szempont a közoktatásban és 
gyermekek nevelésében. 
 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és sajátos nevelési igényű tanulók oktatásá-
ra kiemelt figyelmet kell fordítani. Mindez tendencia kell, hogy legyen az intézmények 
fejlesztésében is. 
A jelenleg kis létszámú intézményekben a hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének 
felmérése és követése viszonylag könnyen felmérhető és követhető. Vizsgálni kell, hogy a 
diszkrimináció – mentesség érvényesül-e a nevelési- oktatási folyamatokban, az intézmé-
nyek segítik-e a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók társadalmi integrációját. 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlősége előmozdításának elen-
gedhetetlen feltétele az egyelő hozzáférés biztosításán túl olyan támogató lépések, szolgál-
tatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik meglévő hátrányaikat, javítják is-
kolai sikerességüket. 
A közoktatás esélyegyenlőségi programja az alábbi elemek, megvalósítását tartja fontos-
nak: 
 

• Az óvodai nevelés és iskolai nevelés-oktatás keretében az integrált oktatás, egyéni 
gondozást biztosítani kell, fogyatékosság esetén a szakértői vélemény figyelembe-
vételével. 

• A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált fejlesztésére az iskolában 
fejlesztő pedagógus áll rendelkezésre, a tevékenységét az óvodai nevelésre is ki kell 
terjeszteni. 

• A kaposvári Nevelési Tanácsadóval a kapcsolatot tovább kell erősíteni. A sajátos 
nevelési igényű gyermek speciális fejlesztését logopédus és gyógytestnevelőnek kell 
ellátnia. 

• A pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében az óvodapedagógusokat fel kell készí-
teni az integrációs feladatok ellátására, az együttnevelésre. 

• A tanulási nehézségekkel terhelt gyermekek fejlesztésére minden osztálynak lehe-
tősége van, a pedagógusok ilyen irányú tudással rendelkeznek 

 
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igé-

nyű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók 
óvodai, iskolai ellátása 

 
A korai fejlesztést már a bölcsődésben el kell kezdeni, nagyon fontos a gyermek befoga-

dásának biztosítása a csoportokba. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerme-
kek részére biztosítani kell a felzárkóztatást. A gyermeki személyiség tiszteletben tartása, 
egyenlő bánásmód, követelménytámasztás, differenciált fejlesztés, felzárkóztatás, szolgál-
tatáshoz való hozzáférés biztosítása. A gyermek jogainak meghatározása, biztosítása, a 
szülők jogainak meghatározása, szülők tájékoztatása, kötelezettségeiről.  
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Az Nkntv. 47. §-a alapján sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséről, iskolai 
felkészítéséről a szakértői bizottság szakértői véleménye szerint kell gondoskodnia az 
óvodának, iskolának. A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, a tanuló iskolai 
nevelése-oktatása, továbbá kollégiumi nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai 
nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, 
iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt tör-
ténhet. A gyermek, tanuló integrált vagy speciális intézményi keretek között történő neve-
lését, oktatását a szakértői bizottság által kiadott véleményben foglalt állásfoglalás alapján 
lehet és kell biztosítani. Az ezzel ellentétes gyakorlat jogsértő mind a Nkntv., mind pedig 
az egyenlő bánásmód követelményét tekintve. 
Településünkön az SNI gyermekek többi gyermekkel való együttnevelésének, oktatásának 
feltételei adottak. 
 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 
 
Az óvodában 4 fő diplomás óvodapedagógus látja el a feladatait, az iskolában pedig 15 fő 
pedagógus tanítja a jövő nemzedékét. A szakember ellátottság képesítés szempontjából 
teljes. Iskolapszichológus, gyógypedagógus nincs az intézményekben.  
A gyógypedagógiai, speciális nevelési igényű gyermekek oktatása a 12 km-re fekvő me-
gyeszékhelyen oldható meg. 

 
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, 

az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  
 

nem releváns 
 
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékony-

ságában mutatkozó eltérések 
 
nincs mérhető adat 
   
 e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 
Biztosított a tanulmányi versenyeken, kirándulásokon való részvétel, különböző tantár-
gyakból felzárkóztatási foglalkoztatásokat szerveznek a hátrányos helyzetű és halmozot-
tan hátrányos helyzetű gyermekek részére. Önkormányzatunk részt vesz a Bursa Hunga-
rica Ösztöndíjprogramban, évente több gyermeket támogatunk a felsőoktatási intézmény-
ben való oktatási költségeik csökkentéséhez.  
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

hátrányos helyzetű gyermekek beilleszke-
dési zavarok 

felzárkóztatás 

hátrányos helyzetű gyermekek középfokú 
oktatásban való továbbtanulásának nehéz-

sége anyagi fedezet hiányában 

segítségnyújtás a szülők részére, tehetség-
gondozó programban való részvétel 

felsőoktatásban való részvétel hiánya szin-
tén anyagi okok miatt 

Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram való 
részvétel még nagyobb arányban 

e célcsoportban élő családok részére nincs 
tájékoztatás a lehetőségekről 

közösség kialakítása, fórumok szervezése, 
önkormányzati tájékoztatás 

  
  

 
 
 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez: 
● Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a 

nőket, mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, gazdasági, 
szociális, kulturális jog tekintetében. 

A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség biztosítása az Európai Unió egyik legfontosabb 
politikai célja. Az egyenlő esélyek biztosítására irányuló közösségi politika, változó tarta-
lommal ugyan, de az európai integráció kezdete óta a Közösség napirendjén szerepel. Kü-
lönbséget kell tenni az egyenlő bánásmód biztosítása és az esélyegyenlőség politikája kö-
zött. A nők és férfiak közötti egyenlô bánásmód biztosítása a nőkkel szembeni hátrányos 
megkülönböztetés, azaz a diszkrimináció tilalmát jelenti. Az egyenlő bánásmóddal szem-
ben az esélyegyenlőségi politika azt kívánja meg a tagállamoktól, hogy tegyenek lépéseket 
a nők tényleges egyenjogúsítása érdekében az élet legkülönbözőbb területein – oktatás, 
egészségügy, munkaerő piac, szociális biztonság stb. Az EU politikája nem kizárólag a 
nőkkel szembeni megkülönböztetést, hanem a nemek közötti diszkriminációt tiltja. Így az 
uniós férfi polgárok ugyanúgy élhetnek ezekkel a jogokkal, mint a nők. Bár a gyakorlatban 
a férfiakat sokkal kevesebb hátrányos megkülönböztetés éri, mint a nőket. Sajnos az Euró-
pai Unió és a tagállamok erőfeszítései ellenére a nemek közötti esélyegyenlőség még ma 
sem valóság a tagállamokban. A legtöbb tagállamban még mindig jelentősek a bérkülönb-
ségek, elvétve találni csak nő minisztert vagy magas szintű gazdasági vezetőt, mindenna-
posak a diszkriminatív álláshirdetések.  Az utóbbi évtizedekben jelentős jogalkotási és in-
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tézményi feladatokat vállalt fel az Unió annak érdekében, hogy tagállamaiban és az euró-
pai intézményekben ténylegesen érvényesüljön az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlő-
ség közösségi elve. A 70-es évektől kapott egyre nagyobb szerepet az egyenlô bánásmód 
biztosítása a Közösség jogalkotásában. Ekkor sikerült túllépni azon az elavult koncepción, 
amely a Közösség politikáját a bérkülönbségekre szűkítette le. Ennek megfelelően lépésről 
lépésre dolgozták ki az egyenlô bánásmód tágabb koncepcióját, illetve az azt tükröző 
irányelveket. Így mára összesen nyolc irányelv alkotja az egyenlô bánásmódra vonatkozó 
kötelező érvényű közösségi jogot.  

 
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
 
Magyarországon a nők gazdasági aktivitása kisebb, mint a Nyugat-Európai országokban. 
A nők gazdasági aktivitását nagy mértékben befolyásolja társadalmi szerepvállalásuk, il-
letve a gyermeknevelés. Míg a férfiak körében a gyereknevelés – lényegében függetlenül a 
gyerek korától – valamelyest növeli a munkavállalás valószínűségét, az iskoláskor alatti 
vagy kisiskolás korú gyereket nevelő nők aktivitása lényegesen alacsonyabb, mint az azo-
nos tulajdonságokkal rendelkező gyerektelen vagy idősebb gyereket nevelő nőké, a gye-
reknevelés aktivitáscsökkentő hatása annál nagyobb, minél kisebb a gyerek. Befolyásolja a 
nők gazdasági aktivitását a gyermekek száma is, a három vagy több gyermek radikálisan 
csökkenti a nők gazdasági aktivitását. A gyereküket egyedül nevelő nők inkább kívánnak 
munkát vállalni, mint az azonos tulajdonságokkal rendelkező, s ugyanannyi és ugyan-
olyan korú gyereket nevelő, de párkapcsolatban élő nőtársaik. 
Markáns különbségek mutatkoznak a két nem között a munkavégzés keretei szerint. A 
nők között magasabb az alkalmazottak aránya, a férfiak viszont gyakrabban dolgoznak 
önfoglalkoztatóként (egyéni vállalkozók, társas vállalkozások dolgozó tulajdonosai). 

 
 
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 
 
 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év 

Munkavállalási korúak 
száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak 
(TS 0803) 

Nők 
(TS 0804) Férfiak Nők Férfiak 

(TS 0801) 
Nők 

(TS 0802) 
2012 428 411     36 39 
2013 420 402     34 38 
2014 418 400     33 30 
2015 413 402     28 27 
2016 412 400     23 23 
2017 411 399     22 23 
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés     
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Ahogy a táblázatokban is megfigyelhető, férfiak és nők közötti megosztásban sem a 

munkavállalási korúak számában, sem a foglalkoztatási helyzetben, sem a munkanélküli-
ek arányában nincs szignifikáns különbség, csupán 1-2 fő az eltérés. 2012-es évhez viszo-
nyítva folyamatosan csökkent mind a férfiak-mind a nők munkanélküli státusza, viszont a 
munkavállalási korú népesség is ennek arányában csökkent. Fentiekből az a következtetés 
vonható le, hogy kevés a munkahely férfiak és nők számára egyaránt. Továbbá az a nő, aki 
egyedül neveli gyermekét/eit/, minél előbb kénytelen elhelyezkedni a jobb megélhetés mi-
att. 

 
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

A foglalkoztatást segítő és képzési programokat a Somogy Megyei Kormányhivatal Ka-
posvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály szervezi. A programokba azonos eséllyel 
kerülnek be nők és férfiak is. 

 
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségeiről nincs adatunk, de álta-
lánosságban elmondható, hogy sokkal nehezebb munkát találni annak a nőnek, akinek 
nincs legalább 8 általános iskolai végzettsége. Legfeljebb betanított munkásként tud elhe-
lyezkedni több műszakban, amit a gyermekek miatt nem tud elvállalni, a bejárást nem 
tudja megoldani, vagy takarítói munkakörben tud elhelyezkedni. Annak is nehéz a megfe-
lelő álláshelyet megtalálni, aki valamilyen szakmunkás, illetve szakközépiskolai végzett-
séggel rendelkezik. Minél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik valaki, annál na-
gyobb az esélye annak, hogy a munkaerőpiacon megtalálja a neki megfelelő lehetőséget.   
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d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 
 
Az azonos munkáért azonos fizetés elvét már az 1957-es Római szerződés is tartalmazta. 

Az EUMSZ szociálpolitikai fejezetében rögzíti, hogy a férfiak és a nők egyenlő vagy 
egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazást kapjanak. (157.cikk) A szerződés ugyanitt lehe-
tőséget biztosít a pozitív diszkrimináció alkalmazására is; arra, hogy előnyöket nyújtó in-
tézkedéseket foganatosítsanak annak érdekében, hogy az alul reprezentált nem számára a 
szakmai tevékenységek folytatását megkönnyítsék, vagy arra, hogy a szakmai előmenete-
lükben őket érő hátrányokat megakadályozzák. Az EP és a Tanács 2006/54/EK irányelvé-
nek célja az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód elve végrehajtásának biztosítása a 
foglalkoztatás területén. A Bizottság 2010-ben fogadta el a Nők kartáját, amely többek kö-
zött a nemek egyenlő mértékű gazdasági függetlensége mellett száll síkra és kimondja, 
hogy mindent megtesz azért, hogy csökkentse a nemek közti bérszakadékot. 

A női keresetek hátránya leginkább a versenyszférában tapasztalható, a közszférában 
nem jellemző. 
A település egészére vonatkozóan hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó adatok nem 
állnak rendelkezésre. Az önkormányzat intézményeinél hátrányos megkülönböztetés nem 
tapasztalható. 

 
5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. 

bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben ru-
galmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 
 
A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából az első és legfontosabb a gyermekek 
számára nyújtott napközbeni ellátásokhoz való hozzáférés. A család, magánéleti feladatok 
és felelősségek a nőket terhelik leginkább, mivel általában túlnyomórészt ők látják el a 
gyermekeket, időseket, illetve ők vezetik a háztartást. Községünkben a gyermekek nap-
közbeni ellátása bölcsődében, óvodában és általános iskolában biztosított. 

 
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
Ebben a témakörben legfontosabb szerepe a védőnőnek van. 
A védőnők feladataival legrészletesebben az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvény és a 49/2004 ESzCsM rendelet foglalkozik, amely szerint a legfontosabb 
védőnői feladatok a következők:  
• a család- és nővédelem, ezen belül a tanácsadás, a családgondozás, valamint a 25-65 év 

közötti nők részére jogszabályban meghatározott feltételek szerinti szűrővizsgálatok vég-
zése (pl. méhnyakszűrés); 

 • a várandós, gyermekágyas és szoptató anyák gondozása; 
 • gyermekek gondozása az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig;  
 • védőnői feladatok végzése az óvodában és az oktatási intézményben;  
 • az otthonukban gondozott tanköteles korú gyermek gondozása;  
 • együttműködés a szociális, köznevelési, család- és ifjúságügyi, civil és egyházi a                          
    kulturális és a további érintett ágazatokkal;  
 • a gyermekvédelmi jelzőrendszerben való részvétel.  
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Hetes községben egy szakképzett védőnő látja el a feladatokat a hozzá tartozó 3 települé-
sen /Hetes, Csombárd, Bodrog, /. Az egy védőnőre jutó gyermekek száma 2017-ben 28 fő 
volt. 2012-es évhez viszonyítva a vizsgált időszakban folyamatosan nőtt a 0-3 év közötti 
gyermekek száma.  

Községünkben a védőnői szolgálat nagyon jól, zökkenőmentesen működik. 
 
 

5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

Év Védőnők száma 
(TS 3201) 

0-3 év közötti gyer-
mekek száma 

Átlagos gyermekszám 
védőnőnként 

2012 1 19 19 

2013 1 23 23 
2014 1 27 27 
2015 1 25 25 
2016 1 31 31 
2017 1 28 28 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűj-
tés   

 

 
 
 
 
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti 

otthona) 
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatás községünkben nincs, anyaotthon, családok 

átmeneti otthona a megyeszékhelyen található.  
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 
Az azonos jogok érvényesítéséhez elengedhetetlen a képviselet. A nők részvételére nem-

csak a női nem reprezentálása miatt van szükség a politikában, azaz a közügyekről való 
döntési mechanizmusban, hanem mert ez szolgálja a közös érdekeket. 

A helyi közéletben is megfigyelhető a nők szerepvállalása. Az Ezüstjuhar Nyugdíjasház 
intézményvezetője nő, a hivatali dolgozók 90 %-a szintén nő, valamint a 6 fő képviselőtes-
tületi tag közül 2 fő női testületi tag. 

 
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 
Legnagyobb probléma az alulképzettség, illetve a munkanélküliség, illetve a magányos-
ság, de ez nemcsak helyi szinten tapasztalható, elmondható, hogy ez össztársadalmi prob-
léma. Ezen csak egy jól összefogott komplex programmal lehetne változtatni, enyhíteni.  

 
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

a nők nincsenek tisztában azzal, hogy krí-
zishelyzetben hova fordulhatnak 

Védőnő, illetve a családsegítő szolgálat ré-
széről tájékoztató programok tartása, szóró-

lapok készítése 
A gyermekét egyedül nevelő, vagy több 
gyermeket nevelő család esetében a sze-

génység kockázata magas 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellá-
tások során célzott támogatások körének 

kialakítása 
A gyermeküket egyedül nevelő álláskereső 
nők gazdasági kiszolgáltatottságának eny-

hítése 

információgyűjtés, ha szükséges a segítség-
nyújtás biztosítása 

munkanélküliség nők ösztönzése foglalkoztatást segítő prog-
ramokkal 

  
  

 
 
 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 
Általánosságban elmondható, hogy az időseket az élet számos területén éri hátrányos 

megkülönböztetés. Legjelentősebb az idősek foglalkoztatásbeli diszkriminációja. Gyakori 
még az egészségügyi és a szociális ellátások, szolgáltatások biztosítása területén elszenve-
dett diszkrimináció is. 
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6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, de-

mográfiai trendek stb.) 
 
A demográfiai folyamat jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze:  
– növekszik az átlagéletkor, 
 – magasabb a középkorúak halandósága, 
 – nők hosszabb élettartama. 
  
Az időskorban jellemző megbetegedések - a daganatok, keringési zavarok, szív- és érrend-
szeri megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák is jelen vannak. Az 
idős ember egyedül marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási 
képessége beszűkül. Ez nagyon sok embernél okoz pszichés megbetegedéseket. Különösen 
gyakori a depresszió és a demencia kialakulása. Jellemző, hogy a betegségek általában 
együttesen fordulnak elő, különösen 70 éves kor fölött jellemzőek a súlyos, krónikus meg-
betegedések és az előrehaladott demencia. Kiemelt figyelmet érdemel a 65 év felettiek cso-
portja, amelyben a magyarországi helyzethez hasonlóan másfélszer több a nő, mint a férfi. 
Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban előre haladva fokozatosan csök-
ken a házasok, és növekszik az özvegyek aránya. 

 
 
 

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők szá-
ma 

Év 
Nyugdíjban, ellátásban, járadékban 
és egyéb járandóságban részesülő 

férfiak száma (TS 5201) 

Nyugdíjban, ellátásban, járadék-
ban és egyéb járandóságban 

részesülő nők száma (TS 5301) 
Összes nyugdíjas 

2012 130 210 340 
2013 122 205 327 
2014 125 201 326 
2015 118 197 315 
2016 113 205 318 
2017 n. a n. a n. a 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 
A táblázat elemzésekor szembetűnő, hogy sokkal nagyobb a női nyugdíjasok aránya a 

férfiakénál. A férfihalandóság jóval nagyobb a nyugdíjas korú népesség körében, emiatt 
magasabb a női nyugdíjasok száma. Településünkön elég magas az egy személyes háztar-
tások száma, melyet többségében az alacsony nyugdíjjal rendelkező nők alkotják. Az idős 
emberek családjának aktív tagjai dolgoznak, sok esetben nem is a településen élnek, emiatt 
nagy a veszélye, hogy az idősek elmagányosodnak, elszigetelődnek.  
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A nyugdíjasok száma lassú, de folyamatos csökkenő tendenciát mutat. A férfiaknál ez az 

arány nagyobb, mint a nőknél. 
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.évi LXXXI. törvény értelmében a köte-

lező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer saját jogú és hozzátartozói nyugellátásokat 
biztosít. 

A saját jogú nyugellátások körébe tartozik az öregségi nyugdíj és a rehabilitációs jára-
dék, valamint a nők 40 éves kedvezményes nyugdíjazása. 

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás az öz-
vegyi nyugdíj, az árvaellátás, a szülői nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátások, 
valamint az özvegyi járadék. 

Időskorúak járadéka: 
A Szt. értelmében az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, 

akik szolgálati idő hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra 
nem jogosultak, illetve alacsony összegű ellátással rendelkeznek.   

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos 
száma 

Év Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma (fő) (TS 
5701) 

2012 1 
2013 1 
2014 1 
2015 1 
2016 1 
2017 1 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 
 
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 
 
Településünkön a nyugdíjas korosztály már nem vesz részt aktívan a munkaerő-piacon. 

A még nem nyugdíjas korú lakosság számára pedig nagyon nehéz a megfelelő munkát 
megtalálni. A fenti célcsoport megélhetését elsősorban a mezőgazdasági tevékenység biz-
tosítja, a nyugdíjasok is abból pótolják a nyugdíjukat.  

 

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti regisztrált 
munkanélküliek száma 

(TS 1010 és TS 1011) 

Tartós munka-
nélküliek száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek 

száma 

Fő Fő % Fő Fő % 
2012 75 15 20% 75 5 7% 
2013 73 12 17% 70 5 16% 
2014 63 13 20% 63 4 6% 
2015 55 13 24% 55 2 4% 
2016 46 10 22% 46 3 7% 
2017 44 7 16% 37 1 3% 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR     
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A regisztrált munkanélküliek számához viszonyítva kevésnek mondható az 55 év feletti  
álláskeresők aránya, ezen belül a tartós – legalább 180 napja regisztrált – álláskeresők 

száma elenyésző. 
 
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatá-

sának lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok 
a településen) 

 
Foglalkoztatásukra nincs lehetőség, a munkavállalási korú népesség számára is nehezen 

biztosított a megfelelő álláshely a településen és a megyeszékhely és vonzáskörzetében is. 
Pályázati program nem volt, mellyel segíteni lehetett volna az idősebb korosztály foglal-

koztatását. 
 
 



 70 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
A hátrányos megkülönböztetés felmérése nagyon nehéz. általánosságban elmondható, 

hogy az idősebb korosztály sokkal jobban kiszolgáltatott helyzetben van a munkaerő-
piacon, nehezebben tud elhelyezkedni, a munkahelyi leépítések is elsősorban őket érinti. 
A megfelelő munkahely megtalálását nehezíti továbbá az idegen nyelv ismeretének hiá-
nya, számítógépes rendszerekhez kevésbé értenek. 

Jogszabályi rendelkezések miatt a közszférában nyugdíjasok nem foglalkoztathatók. 
 
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi 

élet gyakorlásához való hozzáférés 
 
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
Az idősek egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférése az egészségügyi ellátórendszeren 
belül biztosított. Az egészségügyi alapellátást egy háziorvos és egy fogszakorvos látja el a 
településen.  
 
A településen a szociális ellátórendszer szereplője az önkormányzat, valamint társulási 
formában a Szociális Alapszolgáltatási Központ 
Étkeztetés (alapellátás) 

• Házi segítségnyújtás (alapellátás) 
• Nappali ellátás (Idősek Klubja) (alapellátás) 
• Családsegítés (alapellátás) 
• Tartós elhelyezést biztosító, ápolást gondozást nyújtó idősek otthona (szakosított el-

látás) 
 

Az alapellátás megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan 
rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartá-
sában, valamint egészségi állapotukból, mentális helyzetükből vagy más okból származó 
problémák megoldásában. 

 

6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő idős-
korúak száma 

Év 

65 év feletti lakosság 
száma 

(TS 0328) 

Nappali ellátásban részesülő időskorúak 
száma (TS 5101) 

Fő Fő % 
2012 182 0 0,00% 
2013 184 0 0,00% 
2014 181 0 0,00% 
2015 188 0 0,00% 
2016 197 0 0,00% 
2017 192 0 0,00% 

Forrás: TeIR, KSH     
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Hetes községben nappali ellátásban nem részesült egy fő sem.  
 
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
A kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférést a településen az önkor-

mányzat biztosítja a faluházban. A Nyugdíjas Klub vezetője szervezi a közös programo-
kat, kirándulásokat, rendezvényeket (pl. nőnap, szilveszter, stb) 

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai 

Év 

A nyilvá-
nos/települési 

könyvtárak száma 
(TS 3801) 

A nyilvá-
nos/települési 

könyvtárak egysége-
inek száma (leltári 

állomány) 
(TS 3901) 

Muzeális 
intézmények 

száma 
(TS 4001) 

Közművelődési 
intézmények 

száma 
(TS 4101) 

2012 1 10 457 0 0 
2013 1 10 650 0 0 
2014 1 5 758 0 1 
2015 1 5 823 0 1 
2016 1 4 643 0 1 
2017 1 4 620 0 1 

Forrás: TEIR    
 
c) idősek informatikai jártassága 
Általánosságban kijelenthető, hogy az idősebb korosztály digitális tudása, informatikai 

jártassága a többi korosztályhoz képest rosszabb. Az idősek elszigeteltségét jelentősen 
enyhítené, ha az informatikai jártasságuk, illetve tudásuk növekedne. Segítséget nyújtana 
számukra a távol élő családtagokkal történő kapcsolattartásban is.  

Községünkben az idősek informatikai jártasságáról nincsenek információink. 
 
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a tele-

pülésen 
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Más, közelben lévő településen működő nyugdíjasklubokkal közösen szerveznek prog-
ramokat, kirándulásokat, esetleg táncos, zenés fellépéseket falunapokon.  A polgármester 
minden évben születésnapjukon köszönti a szépkorúakat. 

 
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

elszigetelődés veszélye több program szervezése 
magas az egyedülálló aránya aktivitást és függetlenséget megőrző prog-

ramok szervezése 
idős korral összefüggő társadalmi sztereo-

típiák 
nyilvánosság eszközeinek bővítése 

az idősek körében kevés az információ az 
egészséges életmóddal kapcsolatban 

előadások, szűrővizsgálatok szervezése 

  
  

 
 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

Hiszem, hogy ez az egyik olyan terület és téma, melynek problémái az egész világot érin-
tik, melynek a megoldása halaszthatatlanná vált. Fogyatékossággal élni, sérültnek lenni, 
kiszolgáltatott helyzetbe kerülni, hátránnyal indulni, meg nem felelni az elvárásoknak, 
feleslegessé válni: túlságosan is ismerős – s nem túl felemelő érzés – ez nagyon sok ember-
nek.  A fejlett társadalmak és az EU is a fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségé-
nek megvalósítására már évek óta nagy figyelmet fordítanak, számtalan intézkedéssel se-
gítve rehabilitációjukat. Tapasztalatok mutatják, hogy a társadalom peremére szorulás 
visszafordításának egyik fő pillére az oktatásban rejlik, a másik pedig a megfelelő munka-
helyek kialakításában.   

 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 
Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, 
értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommu-
nikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi 
életben való aktív részvétel során.  
A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fa-
kultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos 
személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzék-
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szervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott sze-
mély teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását. 
A településen fogyatékossággal élők létszámára, a fogyatékosság formájára és mértékére 
pontos adat nem áll rendelkezésre. 

 
 

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett fog-
lalkoztatás, közfoglalkoztatás) 
Községünkben nincs olyan munkáltató, aki megváltozott munkaképességű munkavállalót 
alkalmazna, sem a köz – és versenyszférában, illetve nonprofit szervezetnél sem.  

 
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Előfordulhat, hogy a fogyatékos személyt akadályozottsága miatt nem foglalkoztatják a 
végzettségének, képzettségének megfelelő álláshelyen. Hátrányos megkülönböztetés érhe-
ti még a közlekedési akadályok miatt is és korspecifikus tényezők is szerepet játszhatnak. 
Sokan inkább az inaktivitást választják, hogy elkerüljék a hátrányos megkülönböztetéssel 
járó kellemetlenségeket. 
A településen nincs tudomásunk hátrányos megkülönböztetésről. 

 
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

Nincs olyan intézmény, mely az önálló életvitelt támogatná, vagy programokat szervezne. 
Támogatásuk, segítésük a megyeszékhelyen található Családsegítő Központ közreműkö-
désével, illetve a Somogy Megyei Mozgáskorlátozottak Szövetsége által nyújtott lehetősé-
gekkel oldható meg.  
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 
 
Ellátási formák: 

-  fogyatékossági támogatás: A Fot. 22.§-a alapján biztosított fogyatékossági támogatás a 
súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszeres-
séggel járó pénzbeli juttatás. A támogatás célja, hogy a – súlyosan fogyatékos személy 
jövedelmétől függetlenül – anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos ál-
lapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez. 

 
- rokkantsági járadék: A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII.27) MT rendelet ér-

telmében aki 25. életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, illetve 80 %-os 
vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti 
nyugellátást részére nem állapítottak meg, rokkantsági járadékra jogosult. 

 
- közlekedési kedvezmény: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési ked-

vezményeiről szóló 102/2011. (VI.29) Korm. rendelet 6 §-a értelmében szerzési és átala-
kítási támogatásra (közlekedési kedvezmény) a súlyos mozgáskorlátozott személy jo-
gosult. 
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- parkolási igazolvány: parkolási igazolványra az a személy jogosult, aki közlekedőké-
pességében súlyosan akadályozott; aki látási, értelmi, mozgásszervi fogyatékosnak, au-
tistának minősül; aki a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló rendelet alapján 
2001. július 1-ét megelőzően vaknak minősítettek. 

 
Fogyatékos személyek számára biztosított alap és szakosított ellátási formák: 

- szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás 

-  szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos szemé-
lyek otthona, rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóott-
hon. 

 
 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban 
részesülők száma nemenként 

Év 
Megváltozott munkaképességű 
személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - Férfiak (TS 6201) 

Megváltozott munkaképességű 
személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - Nők (TS 
6301) 

Összesen 

2012 32 38 70 
2013 29 34 63 
2014 28 35 63 
2015 25 33 58 
2016 24 37 61 
2017 n. a n. a 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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A 7.1.1. számú táblázatot elemezve megállapítható, hogy a megváltozott munkaképessé-

gű nők aránya magasabb a férfiakéhoz képest. Az összlétszámuk Hetes község lakosságá-
nak a 2,89 %-át teszik ki, a munkaképes korú népességhez (18-59 év között) viszonyított 
arányuk pedig 8,86 %-os. Korcsoport szerinti megoszlásukról nem rendelkezünk adatok-
kal.   

 
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi 

élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
 

A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és biz-
tonságos környezetre. Biztosítani kell számukra az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét a 
közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a fogyatékos 
embereket megillető jogokkal, illetve szolgáltatással kapcsolatosak. Biztosítani kell továb-
bá számukra a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. A közlekedési rend-
szereknek, a tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi létesítményeknek alkalmasnak 
kell lenniük a fogyatékos személy általi biztonságos igénybevételre. Közparkolókban a 
megfelelő számú és alapterületű parkolóhely kialakításáról is gondoskodni kell.   

 
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 
Az önkormányzat tulajdonában lévő közintézmények az óvoda kivételével mind aka-

dálymentesek. Az óvoda felújítására önkormányzatunk nyújtott be pályázatot. 
 
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, 

fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgálta-
tó épületek akadálymentesítettsége 
Az önkormányzati hivatal épülete teljes felújításon esett át, a jogszabályban meghatározott 
feltételek szerint akadálymentesített, az orvosi rendelő, fogorvosi rendelő, bölcsöde szin-
tén elérhető a mozgáskorlátozottak részére. Faluház és a 2018-ban teljes felújításon meg-
újult kultúrház szintén megfelel a jogszabályi feltételeknek akadálymentesítési szempont-
ból.   

 
c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

Nem rendelkezünk adatokkal. 
 
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

A közterületek, utak, járdák, parkok akadálymentesítése nem megoldott, ezért különös 
figyelmet kell fordítani arra, hogy a településfejlesztési tervekben általános alapelvként 
jelenjen meg – és ezáltal minden vonatkozásban érvényesüljön – az egyenlő esélyű hozzá-
férés szempontrendszere. 

 
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális 

közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye stb.) 
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Nem rendelkezünk a fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatá-
sokkal. 

 
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

Az önkormányzat keresi a lehetőséget, próbálja felvenni a kapcsolatot olyan civil szerve-
zettel, alapítvánnyal, amelyek hátránykompenzálásokat tudnának nyújtani.   
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

óvoda épületének akadálymentesítése pályázati lehetőségek, források megkeresé-
se 

közterületek, járdák, parkok akadálymente-
sítése 

pályázati források keresése 

az egészségügyi prevenciós szolgáltatáso-
kat, a szűrővizsgálatokat a mozgásukban 

korlátozott személyek kevésbé veszik 
igénybe 

szűrővizsgálatok fontosságának propagálá-
sa, vizsgálatokra eljutáshoz segítség meg-

szervezése 

 
 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 
társadalmi felelősségvállalása 

 
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi 

szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma 
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma 
stb.) 
Közfeladat ellátását a háziorvos, fogorvos, az önkormányzat és a rendőrség végzi. A tele-
pülésen Sportegyesület, Polgárőr Egyesület Működik. 

 
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti part-

nerség bemutatása 
Nemzetiségi önkormányzat községünkben nem működik.  Önkormányzatunk 1999 óta 
„testvér-települési” kapcsolatot ápol Dunavecse Önkormányzatával.  

 
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

Az alapszolgáltatási feladatokat Kaposmérő gesztorságával a Kaposmérői Alapszolgálta-
tási Központ látja el. 
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d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevé-
kenysége 
Községünkben nincs nemzetiségi önkormányzat. 

 
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

Folyamatosan együttműködünk a Hetesi Polgárőr Egyesülettel, a Csombárdért, Hetesért 
Közalapítvánnyal és az Önfeledt Gyermekmosolyért Közalapítvánnyal. Mindhárom civil 
szervezettel együttműködési megállapodással rendelkezünk. 

 
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

 
nem releváns 
 
 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 
a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett 

nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmé-
nyek, egyházak, civil szervezetek stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esély-
egyenlőségi program elkészítésének folyamatába 
 

A helyzetfelmérés előkészítésében a településen működő önkormányzat vett részt. 
 
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos  

észrevételeinek visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program hozzáférhető lesz a település honlapján, így az intéz-
kedési terveket megismerhetik,  
 
 

 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 
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Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatáro-
zása  

rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

A mélyszegénységben élők és a ro-
mák között nagymértékben fordul-
nak elő 8 általános, vagy annál ala-
csonyabb iskolai végzettséggel ren-
delkező személyek 

Iskolázatlanság csökkentése tanfo-
lyamok, idegennyelvi tanfolyamok, 
kulturális programok szervezésével, 
közfoglalkoztatásba, majd onnan az 
elsődleges munkaerő-piacra történő 
visszajuttatásuk 

Gyermekek 

Nehéz beilleszkedés, közép,-
felsőoktatásban való részvétel ala-
csony, anyagi nehézségekbe ütközik 
a tanulmányok finanszírozása, tájé-
koztatás a lehetőségekről 

Felzárkóztatás, önkormányzati tájé-
koztatás, tehetséggondozás, fóru-
mok szervezése. Önkormányzatunk 
részt vesz a Bursa Hungarica Ösz-
töndíjprogramban, igény szerinti 
kibővítése. 

Idősek 

Kevés az információaz egészség-
megőrzéssel kapcsolatban. Egye-
dülállók száma magas, elszigetelő-
dés veszélye.  

Az idősek érdeklődési körüknek 
megfelelő egészségmegőrzéssel 
kapcsolatos előadások szervezése, 
tanácsadással. Nyilvánosság eszkö-
zeinek bővítése, továbbá az aktivi-
tást elősegítő rendezvények tartása.  

Nők 

A gyermekét egyedül nevelő, vagy 
több gyermeket nevelő család ese-
tében a szegénység kockázata ma-

gas. A gyermeküket egyedül nevelő 
álláskereső nők gazdasági kiszolgál-
tatottságának enyhítése, munkanél-

küliség magas. 
A krízishelyzetben lévők nincsenek 
tisztában azzal, hogy hova és kihez 

fordulhatnak segítségért.  

Krízishelyzetben lévők segítése, vé-
dőnő, ill. családsegítő központ ré-
széről tájékoztató programok tartá-
sa, szórólapok készítése, szociális és 
gyermekjóléti szolgáltatások bővíté-
se  

Fogyatékkal 
élők 

az egészségügyi prevenciós szolgál-
tatásokat, a szűrővizsgálatokat a 
mozgásukban korlátozott szemé-

lyek kevésbé veszik igénybe, járdák, 
utak, közterületek és a óvoda épüle-

te nem akadálymentesített. 

szűrővizsgálatok fontosságának 
propagálása, vizsgálatokra eljutás-
hoz segítség megszervezése. Az 
akadálymentesítéshez pályázati for-
rások felkutatása, pályázatok be-
nyújtása. 
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A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Iskolázatlanság csökkentése 
Önkormányzat, településen élők, okta-
tók 
Felelős: Önkormányzat 

Gyermekek 
Hátrányos helyzetű gyermekek kö-
zép,-és felsőfokú oktatásban való 
részvételének elősegítése 

Felelős: önkormányzat, szülők, iskola 

Idősek az egészséges életmód szemlélet 
kialakítása 

Felelős: Önkormányzat, településen élő 
idősek, szakemberek, előadók. 

Nők Krízishelyzetben lévők segítése 
Felelős: Önkormányzat, védőnő, csa-
ládsegítő, családok. 

Fogyatékkal 
élők 

akadálymentesítés, prevenciós szol-
gáltatások, szűrések szervezése 

Felelős: Önkormányzat, pályázatkészí-
tő, kivitelező, egészségügyi szakembe-
rek. 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák esélyegyenlősége minden szempontból 
biztosított.   
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők életszínvonalát emeljük. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek egyéni fejlődését, fejlesztését. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek egészségi állapotára. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a hátrányos megkülönböztetést. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők életterének élhetőbbé tételére. 
 
 



 

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 

 

Intézke-
dés sor-
száma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 
feltárt esélyegyen-

lőségi probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 
stratégiai doku-
mentumokkal 

Az intézkedés tartalma Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés meg-
valósításának határ-

ideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges erőfor-

rások (humán, 
pénzügyi, techni-

kai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósá-

ga 

1 Magyar Falu Prog-
ram 

érintett pályázatok 
alapján 

a településen élők 
életszínvonalának 

javítása 

pályázatok figye-
lése, beadása pályázatok figyelése Hetes Község 

Önkormányzata 2020.01.01. település lakosai humán, pénzügyi, 
pályázati forrás 

folyamatos 
tevékenységgel 

fenntartható 

2 közösségi épület 
felújítása 

lakosság kulturá-
lis,közösségi élet-

színvonalának 
javítása 

kulturális, közösségi 
élet fellendítése pályázat pályázat beadása megtör-

tént 
Hetes Község 

Önkormányzata 2020.01.01. lakosság 
humán, pénzügyi, 
technikai, pályá-

zat elnyerése 

folyamatos 
tevékenységgel 

fenntartható 

3 

Önkormányzati 
tulajdonú épületek 
energetikai korsze-

rűsítése 

Hetes Önk. Hivatal, 
Ezüstjuhar Idősek 

Otthona energiata-
karékosság miatt. 

energiatakarékosság 

Önkormányzat és 
Ezüstjuhar Idősek 

Otthona közös 
pályázata 

pályázat benyújtása Hetes Község 
Önkormányzata 2020.01.01. közüzemi díjak 

csökkenése 

pályázati forrás, 
humán, pénzügyi, 

technikai 

folyamatos 
tevékenységgel 

fenntartható 

4 Turisztikai Pályázat 
turizmus keretein 
belül kiadó szobák 

kialakítása 

turizmus felvirágozta-
tása 

 igényfelmérés Hetes Község 
Önkormányzata 2020.01.01. turisták száma pályázati forrás, 

humán, pénzügyi 

pályázat elnye-
résével folyama-
tosan fenntart-

ható 

5 
nyilvános internet 
pályázat / WIFI 4 

EU/ 

a felújított kultúr-
házba szeretne 

önkormányzatunk 
ingyenes wifi háló-

zatot kialakítani. 

az inernet ingyenes 
hozzáférése a rászo-

ruló családok, nyugdí-
jasok, hátrányos 

helyzetű gyermekek, 
fiatalok számára 

pályázati kiírás pályázat benyújtása Hetes Község 
Önkormányzata 2020.03.30. lakosság humán, pályázati 

forrás 

folyamatosan 
fenntartható 

sikeres pályázat 
elnyerése után 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 
közfoglalkoztatá-

si programban 
való részvétel 

magas munkanél-
küliség miatt 

közfoglalkoztatás-
ba bevontak szá-
mának növelése 

helyi program pályázatok benyújtása 
Hetes Község 
Önkormány-

zata 
2024.01.01. 

közfoglalkoztatás-
ban részt vevők 

száma 

humán, pályá-
zati forrás 

folyamatos 
tevékenység-
gel biztosított 

 TOP-os pályázat 

1 fő hátrányos 
helyzetű munka-
nélküli foglalkoz-

tatása 

hátrányos helyzetű 
személy visszave-
zetése a munka 

világába 

pályázat pályázat benyújtása 
Hetes Község 
Önkormány-

zata 
2019.10.30. hátrányos helyze-

tűek aránya 
humán, pályá-

zati forrás 

a pályázatben 
foglaltak sze-
rint fenntart-

ható. 
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II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 új óvoda épü-
let pályázat 

a gyermekek színvo-
nalasabb ellátása, 

korszerű, technikai-
lag is jól felszerelt, 

akadálymentes 
óvoda épület kialakí-

tása 

minél több óvodás 
korú gyermek 

településen való 
tartása. 

helyi program pályázat beadása 
Hetes Község 
Önkormány-

zata 
2024.01.01. óvodás korú gyer-

mekek száma 

pályázati for-
rás, humán, 

pénzügyi, 
technikai 

folyamatos 
tevékenység-

gel 

2 

felzárkóztatás 
a hátrányos 
helyzetű és 

halmozottam 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
részére 

magas a hátrányos 
és halmozottan 

hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 

felzárkóztatás közoktatási terv 
felülvizsgálni 

felmérés a foglalkoztatá-
sok szervezésére 

Hetes Község 
Önkormány-

zata 
2019.12.31. HH és HHH gyer-

meke aránya 
humán erőfor-

rás 

folyamatos 
tevékenység-

gel fenntartha-
tó 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 
foglalkoztatást 

elősegítő 
programok 

magas a női munka-
nélküliek száma 

több nő vegyen 
részt a foglalkozta-
tási programokban 

helyi program 
információgyűjtés, pá-

lyázatok beadása, prog-
ramok szervezése 

Hetes Község 
Önkormány-

zata 
2024.01.01. nők száma humán, pályá-

zati forrás 

folyamatos 
tevékenység-

gel 
IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Program szer-
vezés 

Elszigetelődés, ma-
gányosság 

Több idős vegyen 
rész programokon 

Alapszolgáltatási 
Központ, szociá-
lis szolgáltatási 

terv 

Igényfelmérés Családsegítő 
szolgálat 2024.01.01. Programok humán erőfor-

rás 

folyamatos 
tevékenység-
gel biztosított 

A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 
belterületi 

közutak, járdák 
felújítása 

a mozgáskorlátozot-
tak, valamint a kis-

gyermekes családok 
életminőségének 

javítása, közlekedé-
sének megkönnyíté-

se 

fogyatékkal élők, 
valamint kisgyer-
mekes családok 

mindennapi életvi-
telének megköny-

nyítése 

 pályázat beadása 
Hetes Község 
Önkormány-

zata 
2021.01.01. 

mozgáskorlátozot-
tak, kisgyermekes 

családok 

humán, pályá-
zati forrás 

pályázat pozi-
tív elbírálása 

esetén hosszú-
távon fenn-

tartható 

 
 
 
 



 

3. Megvalósítás 

A megvalósítás előkészítése 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja 
és ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények ve-
zetőit pedig partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
valósítsák meg, illetve támogassák.  
 
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és 
a program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, 
és az esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó 
stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az 
egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek 
az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  
 
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program In-
tézkedési Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intéz-
ményi szintű akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  
 
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 
ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a prog-
ramba történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős 
Fórumot hoz létre és működtet.  
 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településün-
kön maradéktalanul megvalósuljanak. 

A megvalósítás folyamata 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdeké-
ben HEP Fórumot hozunk létre.  
 
A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének 
nyomon követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének 
rendszeres tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján eset-
leges új beavatkozások meghatározása 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások éven-
kénti felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  
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- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése 
képviselő-testületi döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerüle-
tekre a terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az 
adott területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői 
egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen 
(minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. 
A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó mun-

kacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 
foglalkozó mun-

kacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 
foglalkozó mun-

kacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 
foglalkozó mun-

kacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 
foglalkozó mun-

kacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormány-

zat, képviselője, 
partnerek képviselője 
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A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadásá-
ra, vagy átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai 
közül, illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 
 

Monitoring és visszacsatolás 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum el-
lenőrzi, és javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavat-
kozási területek felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak 
alapján. 
 

Nyilvánosság 

Biztosítani kell, hogy a település minden lakója, az önkormányzat intézményei és 
azok munkatársai, valamint az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára el-
érhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program. Az érdekeltek körének meghatáro-
zásán túl a kommunikációs formákat, konkrét tevékenységeket is tervezni kell. 
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  
 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyil-
vánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum 
első ülésének mihamarabbi összehívása.  
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település dön-
téshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társa-
dalmi partnerek képviselőit. 
 
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra 
hozzuk a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítá-
sára az önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre 
felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, 
beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támoga-
tásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és tár-
sadalmi környezet kialakítása érdekében. 
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Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelő-
sek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a jegy-
ző felel.:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésé-
nek sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcso-
lat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fó-

rum vagy annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával 
végzi. Így  

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és tár-
sadalmi partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségvi-
selői és intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben 
foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 
végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés követ-
kezményeinek elhárításáról intézkedni  

 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevé-
kenységének összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények 
vezetői  

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 
vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi 
szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden al-
kalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, 
egyéb programon részt vegyenek.  
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- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműköd-
jenek annak megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 
irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskod-
janak az Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben tör-
ténő maradéktalan érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, 
számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára 
nézve kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó 
passzust a jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jog-
szabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a telepü-
lési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvaló-
sításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és 
működtetése.) 
 
 

Érvényesülés, módosítás 

 
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - fe-
lülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a 
HEP Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben 
bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevé-
kenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak 
érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyúj-
tástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat kép-
viselőtestületének a szükséges intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végre-
hajtásáért felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség 
esetén – felelősségre vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős sze-
mély megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jog-
sértés következményeinek elhárításáról. 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges vál-
tozás következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő 
módon járulnak hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 
I. A Hetes község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési 
Tervébe beépítettük. 
 
III. Ezt követően Hetes község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Progra-
mot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és ………………………… számú 
határozatával elfogadta. 
 
 
 
 
Dátum: Hetes, 2019.08.26. Török Tiborné 
 polgármester 
 
A Hetesi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a 
Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kí-
vánnak venni. 
 
 
 
Dátum Dr Lukács Zoltán 
 jegyző 
 
 
 
Dátum Maros Jánosné 
 szociális és gyámügyi ügyintéző 
 
 
 
Dátum Vajda Sándorné 
 családsegítő 
 
 
 
Dátum Csécs Bernadett 
 védőnő 
 
 
 
Dátum Erdei Norbertné 
 gyermek-és ifjúságvédő 
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Dátum Kurjancsek Zoltánné 
 óvoda-vezető 
 
 
 
Dátum Gál Ramóna Erzsébet  
 bölcsőde-vezető 
 
 
 
Dátum Kéhlerné Baracsi Piroska 
 intézmény-vezető Idősek Otthona



 

    HEP elkészítési jegyzék2                           
 

(kitöltése opcionális – amennyiben nem kerül kitöltésre, az oldal törölhető) 
 

NÉV3 HEP részei4 Aláírás5 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 

 
2 Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt 
dokumentum 
3 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  
4 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, 
észrevételezett, támogatta, ellenezte.  
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
5 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontjában meghatározott 

hatáskörömben eljárva a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 67. §-ának (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő 

utasítást adom ki, mellyel Hetes Község Önkormányzata adatkezelési és adatvédelmi 

szabályzatát a következőkben határozom meg: 

 

 

1.§ Hetes Község Önkormányzata adatkezelési és adatvédelmi szabályait a mellékletben 

foglaltak szerint határozom meg. 

 

2.§ Jelen utasítás mellékletében foglalt rendelkezések érvényesülését a polgármester 

rendszeresen ellenőrzi, felülvizsgálja. 

 

3.§ Jelen utasítás a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 
Hetes, 2019. …………... 

 

 

 

 

                        Török Tiborné 

           Hetes Község Önkormányzata Polgármestere 
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Adatkezelő bemutatása 

Elnevezés: Hetes Község Önkormányzata 

Székhelye: 7432 Hetes, Rákóczi u. 34.  

Törzskönyvi azonosító szám: 397548    

Adószám: 15397548-2-14 

KSH statisztika számjel: 15397548-8411-321-14 

ÁHTI azonosító:714174 

Képviseli: Török Tiborné polgármester 

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.1. Bevezetés 

E szabályzat célja, hogy meghatározza Hetes Község Önkormányzata (a továbbiakban: 

Adatkezelő) adatkezelését az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 

(General Data Protection Regulation) továbbiakban: Rendelet, az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Infotv.) alapján. A szabályzat célja továbbá, hogy meghatározza a vezetett 

nyilvántartások működésének törvényes rendjét, biztosítsa az adatvédelem alkotmányos 

elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését és megakadályozza a 

jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, nyilvánosságra hozatalát. 

 

1.2. A Szabályzat célja 

A Szabályzat célja, hogy 

- meghatározza az Önkormányzat által folytatott adatkezelés működésének jogszerű rendjét,  

- biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és az 

adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, 

- az ügyintézés során az érintettek személyes adatainak védelme és a közérdekű adatok 

nyilvánosságának biztosítása, 

- a Rendeletnek és az abban megfogalmazott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó 

elveknek (5. cikk) való megfelelés Adatkezelő általi igazolására szolgáljon. 

 

1.3. A Szabályzat hatálya 

E Szabályzat hatálya kiterjed  

-  az Adatkezelő teljeskörű feladat és hatáskörének ellátására, 

- az Adatkezelő és szerveinek, kezelésében lévő adatok kezelésére, 

- az Adatkezelő által folytatott valamennyi ügyintézési és ügykezelési eljárásra, adatkezelési 

műveletekre az adatok megjelenési formájától függetlenül, az adatkezelés teljes folyamatára 

kiterjedően – az adatok megszerzésétől vagy az Adatkezelőnél történő keletkezésétől azok 

törléséig, illetve megsemmisítéséig –, függetlenül attól, hogy az adatok valamely 

nyilvántartási rendszer vagy valamely ügyben keletkezett irat részét képezik-e, 
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- az Adatkezelő foglalkoztatott valamennyi közalkalmazottra, munkavállalóra és 

közfoglalkoztatottra (a továbbiakban: foglalkoztatott), 

- az adatkezelés során felhasznált tárgyi, informatikai eszközökre, függetlenül annak 

üzemeltetési helyétől. 

1.4. Fogalommeghatározások 

a) „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen 

vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 

helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 

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

vagy több tényező alapján azonosítható; 

b) „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a 

gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, 

lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon 

történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, 

törlés, illetve megsemmisítés; 

c) „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, 

amelynek során a személyes   adatokat   valamely   természetes   személyhez   fűződő   

bizonyos   személyes   jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, 

gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, 

megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó 

jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 

d) „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek 

következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, 

hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az 

ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések 

megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt 

a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 

e) „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon - centralizált, 

decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, 

amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

f) “adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan 

vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a 

tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatekezelő kijelölésére vonatkozó 

különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

g)  “adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhtalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 



7 

 

 
HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

7432 Hetes, Rákóczi u. 34.    

 
 

h) „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, 

hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében 

az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, 

nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése 

meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó 

adatvédelmi szabályoknak; 

i) „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 

vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az 

adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó 

közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

j) „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy 

a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja 

az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

k) „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 

elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan 

hozzáférést eredményezi; 

l) „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire 

vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy 

egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az 

említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered; 

m) „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési 

jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes 

adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, 

ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat; 

n) „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi 

állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott 

egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a 

természetes személy egészségi állapotáról; 

o) “egyéb jogviszony”: különösen a munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, a 

vállalkozási és megbízási szerződésen alapuló, valamint a személyes közreműködéssel 

járó gazdasági és polgári jogi társasági vagy egyéni cég tagjaként végzett tevékenység, az 

ügyvédi és az egyéni vállalkozói tevékenység, valamint a tudományos, oktatói, művészeti, 

lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység végzésére irányuló 

jogviszony; 

p)  “közalkalmazott”: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatály 

alá tartozó az Önkormányzat feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására 

foglalkoztatott közalkalmazottak; 
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q)  “közfoglalkozatott”: a 2011. évi CVI. tv. a közfoglalkoztatásról és a 

közfogalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról hatálya alá 

tartozó foglalkoztatottak; 

r) “közigazgatási szerv”: a 2011. évi CXCIX. tv. 1. § alapján jelen Szabályzatban a helyi 

önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatala, közterület-felügyelete, a 

közös önkormányzati hivatala; 

s) „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, 

függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató 

személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is; 

t) „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott 

független közhatalmi szerv; 

ty) „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok 

kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: 

- az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának 

területén rendelkezik tevékenységi hellyel; 

- az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben 

érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy 

- panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz; 

u) „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: 

- a személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél 

több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó 

több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel 

összefüggésben kerül sor; vagy 

- a személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az 

adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott 

tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős 

mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket; 

v) „közérdekű adat”: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint 

jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében 

lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, 

bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül 

kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, 

illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is 

kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, 

valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 

w) „közérdekből nyilvános adat”: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden 

olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény 

közérdekből elrendeli; 

x) “üzleti titok”: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos – egészben, vagy elemeinek 
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összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek 

számára nem könnyen hozzáférhető –, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, 

tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása 

érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja. 

2. AZ ADATKEZELÉS SZABÁLYAI, ELVEI 

2.1. Az adatkezelés szabályai 

Az információs önrendelkezési jog minden természetes személy Alaptörvényben rögzített 

alapjoga, az  Adatkezelő eljárásai során kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezése 

alapján végez adatkezelést. 

Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a Rendelet 5. cikk (1)-(2) bekezdése 

szerinti alábbi elveknek: 

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell 

végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék 

ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének 

megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű 

archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból 

történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”); 

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és 

a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); 

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg 

kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan 

személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); 

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a 

személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a 

személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, 

amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően 

közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 

célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme   

érdekében   előírt   megfelelő   technikai   és   szervezési   intézkedések végrehajtására is 

figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”); 

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési 

intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, 

az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 

megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és 

bizalmas jelleg”). 

(2) Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá képesnek kell 

lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). 
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2.2. Az adatkezelés jogszerűsége 

(1) Az  adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az 

alábbiak egyike teljesül: 

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból 

történő kezeléséhez; 

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, 

vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 

megtételéhez szükséges; 

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges; 

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan 

érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 

szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 

 

2.3. A hozzájárulás feltételei 

(1) Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az Adatkezelőnek képesnek 

kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. 
 

(2) A hozzájáruláson alapuló adatkezeléséhez az érintettnek a Szabályzat 2. függeléke 

szerinti, hozzájárulását kell kikérni. 

(3) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

 

2.4. Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése 

(1) A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti 

meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes 

személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi 

adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó 

személyes adatok kezelése tilos. 

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha: 

a) az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több 

konkrét célból történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog úgy 

rendelkezik, hogy az (1) bekezdésben említett tilalom nem oldható fel az érintett 

hozzájárulásával;  
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b) az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a 

szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó 

kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges, ha az 

érintett alapvető jogait és érdekeit védő megfelelő garanciákról is rendelkező uniós 

vagy tagállami jog, illetve a tagállami jog szerinti kollektív szerződés ezt lehetővé teszi; 

c) az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelméhez szükséges, ha az érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem 

képes a hozzájárulását megadni; 

d) az adatkezelés valamely politikai, világnézeti, vallási vagy szakszervezeti célú 

alapítvány, egyesület vagy bármely más nonprofit szervezet megfelelő garanciák 

mellett végzett jogszerű tevékenysége keretében történik, azzal a feltétellel, hogy az 

adatkezelés kizárólag az ilyen szerv jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan 

személyekre vonatkozik, akik a szervezettel rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet 

céljaihoz kapcsolódóan, és hogy a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül 

nem teszik hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek számára; 

e) az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett kifejezetten 

nyilvánosságra hozott; 

f) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez 

szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el; 

g) az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, uniós jog vagy tagállami jog alapján, 

amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez 

való jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására 

megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő; 

h) az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a 

munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egész- 

ségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy 

szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy 

tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében, 

továbbá a (3) bekezdésben említett feltételekre és garanciákra figyelemmel; 

i) az adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a 

határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az 

egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának 

és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely 

megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő 

garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan; 

j) az adatkezelés a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás 

céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból szükséges olyan 

uniós vagy tagállami jog alapján, amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja 

a személyes adatok védelméhez való jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető 

jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő; 
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(3) Az (1) bekezdésben említett személyes adatokat abban az esetben lehet a (2) bekezdés h) 

pontjában említett célokból kezelni, ha ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy 

olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az 

arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban 

meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy 

által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező 

tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség 

hatálya alatt áll. 

 

3. ADATKEZELŐ FELADAT-, ÉS HATÁSKÖRE 

3.1. Adatkezelő feladatköre 

(1) Adatkezelő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban Mötv.) alapján, ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként 

vállalt feladat- és hatásköröket. 

(2) Adatkezelő ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- 

és hatásköröket. 

(3) Adatkezelő saját felelősségére vállalkozási tevékenységet folytathat. Ennek megfelelően 

közvetlenül részt vehet vállalkozásokban, azonban vállalkozása a kötelező feladatainak 

ellátását nem veszélyeztetheti. 

(4) Adatkezelés célja: az Adatkezelő feladat- és hatáskörébe tartozó kötelezően ellátandó és 

önként vállalt feladatok ellátása. 

(5) Adatkezelés időtartama: az adatkezelést meghatározó jogszabály és az irattározási 

szabályzatban meghatározott ideig. 

 

3.2. Az adatkezelés belső szabályozása 

(1) Adatkezelő feladat- és hatáskörébe tartozó kötelezően ellátandó és önként vállalt 

feladatait szervei útján látja el. 

(2) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2017/5364/2/V 

ügyszámú állásfoglalásával összhangban adatkezelőnek a képviselő-testület azon szervei 

(polgármester, képviselő-testület bizottságai, a Közös Önkormányzati Hivatal) minősülnek, 

akik a jogalkotó szerint kötelezően ellátandó önkormányzati vagy államigazgatási feladata- és 

hatáskör címzettjei. 

(3) Az önként vállalt önkormányzati feladat- és hatásköre gyakorlása céljából szükséges 

adatkezelések esetében pedig az adatkezelőről a települési önkormányzat képviselő-testülete 

rendeletében dönt. 
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4. ADATKEZELŐ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

(1) Adatkezelő jogi személy, az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és 

szervei biztosítják. 

(2) Adatkezelőt a Polgármester képviseli. 

(3) A képviselő-testület szervei: a polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a közös 

önkormányzati hivatal, a jegyző és a társulások. 

(4) Adatkezelő által alapított és fenntartott költségvetési szervek: 

- Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal (7432 Hetes, Rákóczi u. 34.) 

 

(5) A (4) bekezdésben felsorolt szerv önálló Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzattal 

rendelkezik. 

 

4.1. Polgármester feladat- és hatásköre 

(1) Adatkezelés célja: az Adatkezelő tevékenységének körében, különösen: 

- a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri hivatalt, a 

közös önkormányzati hivatalt, 

- a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a közös önkormányzati hivatal feladatait 

az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában, 

- dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben, egyes 

hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre, a polgármesteri hivatal, a 

közös önkormányzati hivatal ügyintézőjére, 

- a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti 

tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására, 

- a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 

- gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében; 

- gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati 

intézményvezetők tekintetében. 

- segíti a képviselő-testület tagjainak testületi és bizottsági munkáját, 

- meghatározza a jegyző képviselő-testületi tevékenységével kapcsolatos feladatait, 

- kapcsolatot tart a választópolgárokkal, valamint a helyi társadalmi és egyéb szervezetekkel, 

- fogadóórát tart, 

- nyilatkozik a sajtónak. 

 

(2) Adatkezelés jogalapja: a vonatkozó jogszabályok alapján. 

 

(3) Kezelt adatok köre: a vonatkozó jogszabály által meghatározott adatok. 

(4) Adatok címzettjei: Adatkezelő közalkalmazottai, munkavállalói, települési képviselők, 

nemzetiségi képviselők, bizottsági tagok, partnerek, ügyfelek. 

(5) Adattárolás időtartama: jogszabályokban meghatározott ideig. 
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4.2. Alpolgármester feladat- és hatásköre 

A polgármesterre vonatkozó szabályok megfelelően irányadóak az alpolgármesterre is. 

4.3. Közös Önkormányzati Hivatal feladat- és hatásköre 

A Közös Önkormányzati Hivatal önálló Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzattal 

rendelkezik. 

4.4. Jegyző feladat- és hatásköre 

A Közös Önkormányzati Hivatal önálló Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzattal 

rendelkezik, amely a Jegyző adatkezelési tevékenységére is kiterjed. 
 

 

4.5. Ügyrendi Bizottság feladat- és hatásköre 

(1) Adatkezelés célja, különösen:  

- véleményezi a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egysége kialakítására tett 

polgármesteri, alpolgármesteri javaslatot. 

-  ellátja a képviselőtestület működésével kapcsolatos ügyrendi teendőket, így különösen a 

titkos szavazással kapcsolatos szavazatszámláló bizottsági feladatokat. 

-  előterjeszti a polgármester és alpolgármester bérfejlesztésére és jutalmazására vonatkozó 

javaslatát. 

- kivizsgálja és javaslatával a képviselőtestület elé terjeszti a polgármester és az 

alpolgármester ellen bejelentett összeférhetetlenségi indítványt. 

- figyelemmel kíséri a jutalmazást, kezdeményezi az elavult jogszabályok és a helyi 

rendeletek hatályon kívül helyezését, valamint módosítását. 

- a testületi vagy tisztségviselői felkérésre részt vesz az önkormányzatot érintő polgári jogi 

szerződések előkészítésében, egyes szerződések és egyéb ügyletek jogi, szakmai 

véleményezésében. 

- figyelemmel kíséri a Szervezeti és Működési Szabályzat hatályosulását, szükség szerint 

módosító indítványt terjeszt elő 

- kezeli az önkormányzati képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatát. 

(2) Adatkezelés jogalapja: a vonatkozó jogszabályok alapján. 

(3) Kezelt adatok köre: az ügyre vonatkozó jogszabály által meghatározott adatok. 

(4)  Az adatok címzettjei: Adatfeldolgozó köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői, 

települési képviselők, bizottsági tagok, partnerek, ügyfelek. 

(5)  Adattárolás időtartama: jogszabályokban illetve az irattározási szabályzat alapján 

meghatározott ideig. 
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5.ADATKEZELÉS SZABÁLYAI 

5.1. Általános szabályok 

(1) Az adatminőség biztosítása céljából személyes adatot csak az érintett személyének 

azonosítására alkalmas és érvényes hatósági igazolványból, különleges adatot az azt 

tartalmazó közokirat bemutatásával, csatolásával szabad kezelni. 

(2) Az adatfelvétel és a további adatkezelés folyamán ügyelni kell a személyes adatok 

pontosságára, teljességére és időszerűségére. 

(3) Az ügyiratba nem kerülő, papíralapú feljegyzésben rögzített, személyes és különleges 

adatokat – további felhasználásuk megakadályozása érdekében – azonosításra alkalmatlanná 

kell tenni. Ugyanígy kell eljárni a számítástechnikai eljárás során keletkezett 

munkapéldánnyal, illetőleg rontott vagy egyéb okból feleslegessé vált példányokkal. 

(4) Személyes adat kezelésének minősül az érintettről készített fotó, videofelvétel abban az 

esetben is, ha a fotón, videofelvételen nem szerepel az érintett neve vagy más adata. 

Személyes adatkezelésnek minősül a felvétel elkészítése abban az esetben is, ha az 

felhasználásra nem kerül. Az ilyen adatkezelés csak hozzájáruláson alapulhat. A hozzájárulás 

beszerzéséért a szervezeti egység vezetője felelős. Amennyiben az adat nem az érintettől 

származik, csak akkor kezelhető, ha az adat közlője az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja 

az érintett felhasználási célra vonatkozó hozzájárulását. Személyes adat közzétételéhez az 

Önkormányzatnak rendelkeznie kell az érintettnek a közzétételre való hozzájárulásával is. A 

hozzájárulást a felvételek elkészítése előtt kell beszerezni. A rendezvényeken való 

felvételkészítés során, a rendezvényeken résztvevőket előzetesen – a meghívón vagy a 

rendezvényen való tájékoztató tábla elhelyezésével – a felvétel készítéséről és annak 

felhasználásáról tájékoztatni kell. A tájékoztatás megtörténtéről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

Tájékoztatás esetén, a rendezvényen résztvevők részéről megadottnak kell tekinteni a 

hozzájárulást a felvétel készítéséhez, a közzétételhez. 

(5) Személyes adatokat is tartalmazó iratot az Önkormányzat hivatali helyiségéből kivinni – 

munkaköri feladat ellátásának kivételével – csak a közvetlen felettes vezető engedélyével 

lehet. Az ügyintéző ez esetben is köteles gondoskodni arról, hogy az ne vesszen el, ne 

rongálódjon vagy semmisüljön meg, és tartalma illetéktelen személy tudomására ne jusson. 

(6) Az iratok telefaxon, az adatok telefonon, és egyéb elektronikus úton csak kellő 

körültekintéssel és kizárólag az Adatkezelő technikai eszközeinek igénybevételével 

továbbíthatók. 
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5.2.Adatkezelés közfeladat ellátásához kapcsolódóan 

(1) Az ügyintézés során csak azokat a személyes, vagy különleges adatokat szabad felvenni 

és kezelni, amelyek az ügy szempontjából feltétlenül szükségesek, és amelyeknek a célhoz 

kötöttsége igazolható. A felvett adatokat csak az adott ügy intézése érdekében szabad 

felhasználni, más eljárásokkal és adatokkal – törvény eltérő rendelkezése hiányában – nem 

kapcsolhatók össze. 

(2) Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját, és az 

adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező jellegét. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell 

jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt, illetve az elrendelést megállapító jogszabályi 

rendelkezés jogszabályhely szerinti megjelölését. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a 

Szabályzat 1. számú függelékében lévő tájékoztató érintett általi megismertetéséről 

gondoskodni kell. 

(3) Különleges adatok kezelésével járó ügyekben – a jogszabályokban és jelen szabályzatban 

foglaltakon túl is – fokozott gondossággal kell eljárni. 

(4) Adatkezelő jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes 

személyazonosító adatainak és az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott személyes 

adatok, továbbá – ha törvény másként nem rendelkezik – a tényállás tisztázásához 

elengedhetetlenül szükséges más személyes adatok megismerésére és kezelésére. A kérelemre  

induló eljárásban vélelmezni kell, hogy a kérelmező ügyfél a tényállás tisztázásához 

szükséges személyes adatok – ideértve a különleges adatokat is – kezeléséhez hozzájárulást 

adott. (a 2016. évi CL. törvény az Általános közigazgatási rendtartás szabályairól, 

továbbiakban: Ákr. 27.§) 

(5) Az érintett (ügyfél, tanú, harmadik személy, stb,) az iratbetekintési jogát Ákr. hatálya alá 

tartozó ügykben, annak szabályai szerint gyakorolhatja. 

(6) Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi iratát a tanúsított iktatási 

rendszerben (ASP) iktatja, helyreállítható formátumban. Az egyes adatkezeléssel kapcsolatos 

iratokat a szervezeti egységek őrzik papír alapú és elektronikus dokumentumban.  

 

(7) Adatkezelő valamennyi adatkezeléséről – a Szabályzat 3. számú függelék szerinti módon 

– nyilvántartást vezet. A nyilvántartást minden év december 31. napjáig felül kell vizsgálni és 

a felülvizsgálatról – a Szabályzat 4 számú függelék szerint – készült jegyzőkönyvet, valamint 

a felülvizsgált nyilvántartást 30 napon belül megkell küldi az adatvédelmi tisztviselőnek, aki 

ez alapján vezeti az Önkormányzat adatkezelési nyilvántartását.  

 

 

5.3.Adattovábbítás (megkeresés) szabályai 

(1) Személyes adatokat továbbítani, vagy adatszolgáltatást teljesíteni, illetve a különböző 

adatkezeléseket összekapcsolni csak akkor lehet, ha ahhoz az érintett hozzájárult, vagy 

jogszabály ezt előírja, vagy megengedi és az adatkezelés feltételei minden egyes személyes 

adatra nézve teljesülnek. 
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(2) Az adattovábbítást a Szabályzat 5. számú függelék szerinti, az adatszolgáltatást a 

Szabályzat 6. számú függelék szerinti nyilvántartás vezetésével egyidejűleg kell megtenni. 

Az adattovábbítási nyilvántartás egy másolati példányát – a tárgyévet követő év január 15. 

napjáig – az adatvédelmi tisztviselő részére át kell adni aki, ez alapján vezeti az 

Önkormányzat adattovábbítási nyilvántartását.   

(3) Abban az esetben, ha az adattovábbítást nem lehet jogszerűen teljesíteni, az 

adattovábbítást meg kell tagadni és ennek tényéről az igénylőt írásban értesíteni. 

 

(4) Adatkezelés célja: Adatkezelő más szervet vagy személyt kereshet meg, ha az ügyben az 

Adatkezelő illetékességi területén kívül kell eljárási cselekményt végezni, vagy az eljárás 

során szükséges adattal vagy irattal más rendelkezik. 

(5) Adattovábbítás jogalapja: a megkeresés jogszerűségét alátámasztó jogszabályok. 

(6) Abban az esetben, ha az adattovábbítást nem lehet jogszerűen teljesíteni, az 

adattovábbítást meg kell tagadni. A megtagadásáról írásban kell értesíteni az igénylőt. 

 

5.4. Gyermekekre (kiskorúakra) vonatkozó külön előírások 

Adatkezelő a gyermekek jogainak védelme érdekében megtesz minden tőle elvárható ésszerű 

erőfeszítést. A Ptk. IV. Címe alapján a korlátozottan cselekvőképes kiskorú – ha törvény 

eltérően nem rendelkezik - törvényes képviselője nélkül nem tehet jognyilatkozatot, illetve 

szerződést sem köthet. 

(1) Adatkezelés célja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség, az Adatkezelőre 

ruházott feladat- és hatáskörének ellátása érdekében kezeli kiskorú személyek adatait.  

(2) Adatkezelés jogalapja:  a feladatot meghatározó jogszabályok, különösen a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján. 

(3) Kezelt adatok köre: az adott feladat- és hatáskörre vonatkozó jogszabály által 

meghatározott adatok. 

(4) Az adatok címzettjei: Adatkezelő szervei, foglalkoztatottjai. 

(5) Adattárolás időtartama: jogszabályokban meghatározott ideig. 

(6) A gyermekek jogainak biztosítása érdekében az Adatkezelő valamennyi hozzájáruláson 

alapuló adatkezelés során a Szabályzat 2. számú függeléke szerinti hozzájárulást kell 

beszereznie.  

 

5.5. A cselekvőképtelen és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú, 

valamint a fogyatékossággal élő személy eljárási védelme 

(1) Adatkezelés célja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség, az Adatkezelőre 

ruházott feladat- és hatáskörének ellátása érdekében kezeli cselekvőképtelen és a 

cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú, valamint a fogyatékossággal élő 

személy személyek adatait.  
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(2) Adatkezelés jogalapja: az adott feladat- és hatáskörre vonatkozó jogszabályok. 

(3) Kezelt adatok köre: az adott feladat- és hatáskörre vonatkozó jogszabály által 

meghatározott adatok. 

(4) Az adatok címzettjei: Adatkezelő szervei, foglalkoztatottjai. 

(5) Adattárolás időtartama: jogszabályokban meghatározott ideig. 

 

6. FOGLAKOZTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

Adatkezelő a közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban, közfoglalkoztatásban 

foglalkoztatottak (továbbiakban: foglalkoztatottak) személyes adatait kezeli a jogviszonnyal 

kapcsolatban. 

(1) Adatkezelés   célja:   a foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal kapcsolatos 

jogosultságok elismerése és kötelezettségek tanúsítása, különösen: 

- munkáltatói jog gyakorlásából adódó döntések előkészítése, személyi anyagok, 

nyilvántartások kezelése, 

- kinevezések, módosítások, megszüntetések elkészítése, 

- személyi jellegű statisztikák készítése, 

- éves továbbképzési tervek összeállítása, szervezése. 

(2) Adatkezelés jogalapjai különösen:  

- 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (továbbiakban: Mt.), 

- 2011. évi CVI. tv. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 

egyéb törvények módosításáról (továbbiakban: Közfogtv.) 

- 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, 

- 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, 

- 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, 

- 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról (továbbiakban: Kjt.), 

- Infotv. 

- Rendelet 6. § (1) bek f) pont. 
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(3) Kezelt személyes adatok köre: a foglalkoztatási jellegéhez képest kerül meghatározásra, 

különösen: 

− családi és utóneve (születési családi és utóneve), neme, 

− születési helye, ideje, 

− anyja születési családi és utóneve, 

− lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye, telefonszáma, 

− családi állapota, 

− adóazonosító jele, 

− társadalombiztosítási azonosító jele, 

− fizetési számlaszáma, 

− email címe és elektronikus elérhetősége, 

− fényképe, 

− önéletrajza, 

− eltartott gyermek esetében: családi és utóneve, születési helye, ideje, anyja születési családi 

és utóneve, lakóhely, lakáscím, tartózkodási hely, adóazonosító jele, társadalombiztosítási 

azonosító jele, 

− Képzettségre vonatkozó adatok: 

− legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi), 

− szakképzettsége(i), 

− iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint 

meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai, 

− idegennyelv-ismerete, 

− képzésre, továbbképzésre, vezetőképzésre, átképzésre vonatkozó adatai, 

− korábbi foglalkoztatásra vonatkozó adatok, 

− bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte, 

− munkaköri alkalmassági vizsgálat eredményének adatai. 

(4) Az adatok címzettjei: a munkáltatói jogkör gyakorlója, Hetesi Közös Önkormányzati 

Hivatal, Magyar Államkincstár, Központi Statisztikai Hivatal. 

(5) Adattárolás időtartama: a különböző jogszabályokban meghatározott időpontig, 

főszabályként  a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését 

követő öt évig köteles megőrizni. Ettől eltérő is lehet az adatkezelés időtartama. 

(6) Adatkezelés módja: elektronikus, papíralapú. 

 
6.1. Pályázók adatainak kezelése 

Adatkezelő a munkaerő toborzáshoz, kiválasztáshoz külső partner (pl. fejvadász) nem vesz 

igénybe, a felvételi eljárás során – közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódóan - a 

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán 

(www.kozigallas.hu), valamint eseti jelleggel a helyi írott és elektronikus sajtó, 

kábelszolgáltató csatorna útján teszi közzé az álláspályázatokat. 
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(1) Adatkezelés célja: a pályázatot benyújtó személyek azonosítása, kapcsolattartás,  a 

munkakör betöltésére alkalmas személy kiválasztása. 

(2) Adatkezelés jogalapja: a pályázó hozzájárulása megadásáig a Rendelet 6. cikk (1) 

bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek (Szabályzat 12. számú függelék). 

(3) Kezelt személyes adatok köre, a foglalkoztatási jelleghez igazodóan:  

- Kjt. 20/A. § (5) bek alapján a munkakör betöltéséhez szükséges adatok, 

- Mt.10. § (1) - (4) bekezdései alapján mindazok az adatok, amelyeket a pályázó önként 

szolgáltat, illetve, amely a munkakör betöltéséhez szükségesek. 

- Közfogtv. 1.§ (4) bekezdése alapján azok az adatok, igazolások, amelyek a foglalkoztatáshoz 

szükségesek. 

 (4) Az adatok címzettje: a munkáltatói jogkör gyakorlója, a pályázati eljárás lefolytatásában 

közreműködő munkatársai. 

(5) Adattárolás időtartama: Adatkezelő a pályázatban szereplő személyes adatokat a 

pályázat elbírálásáig kezeli. A sikertelen pályázatot az erre vonatkozó döntést követően a 

pályázat kiírója a pályázónak visszajuttatja, elektronikus úton beérkezett pályázatot 

megsemmisíti, illetve törli. A sikeres pályázatot az Adatkezelő az állás betöltése érdekében az 

önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM 

rendelet szerinti irattári terv alapján meghatározott ideig tovább kezeli. 

(6) Adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan. 

 

6.2. Munkavégzésre alkalmas állapot ellenőrzése 

(1) Adatkezelés célja: az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének megfelelően a 

munkavégzésre alkalmas állapotot ellenőrzi.  

(2) Adatkezelés jogalapja: 

- Mt. 52. § (1) bek, 

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 60. § (1) bek. 

(3) Kezelt személyes adatok köre: 

− ellenőrzött személy,  

− ellenőrzést végző személy és tanúk neve, aláírása, beosztása,  

− ellenőrzés ideje, helye, eredménye,  

− észlelt tünetek,  

− pozitív eredmény esetén az elismerés vagy el nem ismerés ténye,  

− a kifogás indoka, vérminta sorszáma,  

− vérvizsgálat eredménye,  

− el nem ismerés esetén a betegség, gyógyszer megnevezése. 

(4) Adatok címzettje: a munkáltatói jogkör gyakorlója. 

(5) Adattárolás időtartama: az ellenőrzésből fakadó jogok és kötelezettségek által 

megalapozott igények érvényesítésére nyitva álló határidő.   
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(6) Adatkezelés módja: papíralapú 

 

 

6.3.  Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés 

(1) A foglalkoztatottal, illetve leendő foglalkoztatottal szemben csak olyan alkalmassági 

vizsgálat alkalmazható, amelyet a foglakoztatára vonatkozó jogszabály ír elő. 

(2) Adatkezelés célja: közalkalmazotti jogviszony/munkaviszony/közfoglalkoztatotti jogviszony 

létesítése, fenntartása, munkakör betöltése. 

(3) Adatkezelés jogalapja:  
- Mt., 

- Infotv., 

- 1997. évi XLVII. tv. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről (továbbiakban: Eüak) 

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

- 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 

alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről. 

(4) Kezelt adatok köre különösen: 

- név, 

- lakcím, 

- születési adatok, 

- anyja neve, 

- társadalmobiztosítási azonosító jele (TAJ szám), 

- arra vonatkozó adatok, hogy a munkavállaló a munkakör betöltésére alkalmas vagy nem. 

(5) Az adatok címzettjei: A vizsgálat eredményt a vizsgált munkavállalók, illetve a 

vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató csak azt az információt 

kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen 

feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját 

azonban a munkáltató nem ismerheti meg (Eüak 8. § (1) bek, illetve a NAIH/2018/2444/2/V 

ügyszámú állásfoglalás). 

(6) Adattárolás időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3+1 év. 

(7) Adatkezelés módja: elektronikus, papíralapú. 

 

6.4. Foglalkoztatottak tevékenységének ellenőrzésével összefüggő adatkezelés 

Adatkezelés célja: Adatkezelőnek a foglalkoztatást szabályozó jogi előírások teljesítése, 

valamint jogos érdekeinek megfelelően ellenőrzi a munkavállalók tevékenységét.  

(1) Adatkezelés jogalapja:  

- Mt.,   

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, 

- Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont (érdekmérlegelési teszt: Szabályzat 11. számú függelék). 
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(2) Kezelt adatok köre: 

− foglalkozatott neve, 

− foglalkoztatott aláírása, 

− jelenléti íven szereplő adatok: munkába érkezés, távozás időpontja, foglalkztatott aláírása,  

− távollétre (betegállomány, szabadság) vonatkozó megjegyzések. 

(3) Adatok címzettjei: Adatkezelőn belül. 

(4) Adatkezelés időtartama: az ellenőrzésből fakadó jogok és kötelezettségek által 

megalapozott igények érvényesítésére nyitva álló határidő.   

(5) Adatkezelés módja: papíralapú. 

 

6.5. Adatkezelő informatikai eszközeinek ellenőrzése 

(1) Adatkezelő meghatározott munkavállalói számára a hívószámhoz kapcsolódóan 

telefonköltség hozzájárulást fizet, az ezt meghaladó összeget az érintettnek kell kifizetnie. A 

híváslistát ebben az esetben sem ellenőrzi Adatkezelő. Adatkezelő nem ösztönzi, ugyanakkor 

kifejezetten nem tiltja a magáncélú használatot.  

(2) Hivatali e-mail fiók használata: A munkavállalók nem jogosultak a hivatali e-mail fiókot 

magáncélú levelezésre (pl. saját részre történő árucikk rendelésre, magánrendezvény 

szervezésére, közüzemi szolgáltatókkal történő magáncélú kapcsolattartás) használni. Saját 

tulajdonú mobiltelefonjukon, valamint otthoni számítógépükön csak akkor jogosultak 

használni, ha Adatkezelő erre vonatkozóan engedélyt ad. A személyhez rendelt hivatali 

postafiókok a Munkavállaló kilépésekor felülvizsgálatra kerülnek. Nem kerül törlésre az a 

hivatali levelezés, amely valamilyen folyamatban lévő, vagy már lezárt szerződéssel, 

pályázattal kapcsolatos, azonban még szükség lehet rá egy esetleges eljárás során (pl. egy 

peres eljárás, vagy ellenőrzési ügyben) vagy valamely hatósági vagy önkormányzati ügyben.  

(3) Céges laptop használata: A munkavállalók jogosultak a személyhez köthető laptopot, 

magáncélra használni. A munkavállaló részére átadott céges laptop telepítését Adatkezelő 

informatikai feladatokkal megbízott személye végzi el. Tilos ismeretelen eredetű, a 

számítógépet veszélyeztető programok letöltése, telepítése.  A laptop Adatkezelő részére 

történő visszaadása előtt a magánjellegű és személyes adatokat tartalmazó fájlokat (beleértve 

a fényképeket is) kötelesek törölni. Adatkezelő jogosult a céges laptopot esetenként 

ellenőrizni. 
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7. ADATKEZELÉS ADÓ- ÉS SZÁMVITELI KÖTELEZETTSÉGEK 

TELJESÍTÉSE CÉLJÁBÓL  

7.1.Adatkezelés a munkáltatói adó-, és járulék-kötelezettséggel kapcsolatban 

(1) Adatkezelés célja: Adatkezelő törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése 

(adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj 

ügyintézés) érdekében kezeli a foglalkozatottak személyes adatait.  

(2) Adatkezelés jogalapja:  

- 1995. évi CXVII. tv.  a személyi jövedelemadóról (továbbiakban: Szjatv.), 

-  2000. évi C. tv. a számvitelről (továbbiakban: Sztv.), 

-  2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról (továbbiakban: Áfatv.), 

-  2017. évi CL. tv az adózás rendjéről (továbbiakban: Art.). 

(3) Kezelt adatok köre: a jogszabályokban meghatározottak. 

(4) Adatok címzettjei: Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal adózási, könyvviteli, 

bérszámfejtési, társadalom- biztosítási feladatait ellátó munkavállalói, adatfeldolgozója, 

Társadalombiztosítási Szakigazgatási Szerv, Magyar Államkincstár. 

(5) Adattárolás időtartama: az adatkezelést meghatározó jogszabályokban meghatározott 

ideig. 

(6)  Adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan. 

 

7.2.Megrendelésekhez kapcsolódó adatkezelés 

(1) Adatkezelés célja: az Adatkezelő által igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódóan 

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szerződés teljesítése, számlázás céljából kezeli üzleti 

partnerei adatait. 

Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli 

kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vele kapcsolatba lépő 

természetes és jogi személyek törvényben meghatározott adatait. Az adatkezelési tájékoztató 

jelen Szabályzat 7. számú függeléke tartalmazza. 

(2) Adatkezelés jogalapja:  

-  Sztv., 

-  Áfatv, 

-  Art, 

- a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján. 

(3) Kezelt adatok köre: az Áfatv. 169. §-ában meghatározott adatok. 

(4) Az adatok címzettjei: Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal könyveléssel kapcsolatos 

feladatokat ellátó köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői. 
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(5) Adattárolás időtartama:  

- A megrendelésben szereplő és pénzügyi teljesítéshez kapcsolódó adatokat Adatkezelő a 

számvitel rendjéről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig őrzi;  

- A megrendelésben szereplő adatokat Adatkezelő a hatályos iratkezelési szabályzat alapján, 

az ott meghatározott őrzési idő szerint őrzi;  

- A KIRA rendszerben, továbbá az iratkezelő rendszerben kezelt adatokat az Adatkezelő 50 

évig őrzi. 

A fenti megőrzési idő lejártát követően a személyes adatok megsemmisítésre, selejtezésre, 

illetve törlésre kerülnek, kivéve, ha az irattári terv alapján az adott irat nem selejtezhető. 

(6)  Adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan. 

8. WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS, KÖZÉRDEKŰ ADATOK 

KÖZZÉTÉTELE 

Az Infotv. 26.§ (1) bekezdése szerint az állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó 

szervnek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből 

nyilvános adatot erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse. 

Az Infotv. 26. § (2) bekezdése alapján közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv 

feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a 

közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, 

amelyek megismerhetőségét törvény előírja. A közérdekből nyilvános személyes adatok a 

célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthetőek.  

Az Infotv. 33. § alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, 

digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, 

kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a 

betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is 

díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni. A közzétett adatok megismerése személyes adatok 

közléséhez nem köthető. A közzétételi listát a Szabályzat 13.számú függeléke tartalmazza. 

(1) Adatkezelés célja: az Adatkezelő - mint közfeladatot ellátó szerv - bemutatása, 

kapcsolatfelvétel (telefonszámok) érdekében honlapot üzemeltet, amelyen a közérdekű 

adatokat is közzéteszi. 

(2) Adatkezelés jogalapja: Infotv. és a 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű 

adatok elektronikus közzétételére, az egységes egységes közadatkereső rendszerre, valamint a 

központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról 

(3) Kezelt adatok köre: Adatkezelő közérdekből nyilvános adatai, különösen:  

(4) Adatok tárolása, törlése: a változásokat követően azonal, az előző állapot törlésével. 
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9. ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYOK 

Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása 

céljából, hogy az adatok megfelelő szintű biztonságát garantálja, ideértve különösen a 

személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas 

jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását, ellenálló képességét, valamint egy 

incidens esetén a személyes adatokhoz való hozzáférés és az adatok rendelkezésre állásának 

kellő időben való visszaállítását. 

 

9.1. Papír alapon tárolt adatok kezelése 

A személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket kell foganatosítja: 

 a) Tűz- és vagyonvédelem: Az irattári kezelésbe vett iratokat zárható, száraz, az iratok 

állagának megóvására alkalmas helyiségben kell elhelyezni.  

b) Hozzáférés-védelem: A folyamatos kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők 

férhetnek hozzá. A személyzeti valamint a bér- és munkaügyi iratokat zárható helyiségben és 

zárható lemezszekrényben, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos iratokat zárható helyiségben 

és zárható iratszekrényekben, az egyéb személyes adatokat pedig legalább zárható 

helyiségben kell őrizni.  

c) Archiválás: Az archiválást az Adatkezelő iratkezelési és selejtezési szabályzatának, 

valamint az irattári tervnek megfelelően kell végrehajtani.  

 

9.2. Elektronikusan tárolt adatok kezelése 

Adatkezelő a 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról szóló törvény alapján a hálózatán kezelt személyes adatok, 

adatállományok védelme érdekében az alábbi intézkedésekről gondoskodik: 

- vizsgálja a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos 

bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét,  

- vizsgálja az arra való képességet fizikai vagy műszaki incidens esetén, hogy a személyes 

adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen 

állítani,  

- kialakítja az informatikai biztonság keretében az adatkezelés biztonságának garantálására 

hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres felmérésére és 

értékelésére szolgáló eljárást,  

- a biztonság megfelelő szintjének meghatározására kockázatelemzést végez a továbbított, 

tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, 

elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz 

való jogosulatlan hozzáférésből felmerülő kockázatok azonosítására és azok súlyának az 

általuk okozható kár meghatározására, 

- az érintettek adatait kezelő hálózat vírusvédelméről gondoskodik, 

- az adatokhoz és a számítástechnikai eszközökhöz való illetéktelen hozzáférést jelszavakkal 

is megakadályozza. 

- az adatállományok kezelését úgy szervezi, hogy részleges vagy teljes megsemmisülésük 
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esetén tartalmuk rekonstruálhatók legyenek. 

10. ADATVÉDELMI INCIDENS 

10.1. Az adatvédelmi inciens 

(1) Adatvédelmi incidens fogalma: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt 

vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 

elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan 

hozzáférést eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.) 

(2) A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek példálózó felsorolással: mobil telefon 

elvesztése, adatok téves továbbítása, szerver elleni támadások, honlap feltörése. 

Papíralapon tárolt adatok elvesztése, megsemmisítése. 

 

10.2. Adatvédelmi incidensek kezelése 

(1) Adatkezelő az adatvédelmi incidensek megelőzése, a bekövetkezett incidens kezelése, a 

vonatkozó jogi előírások betartása, valamint az érintett tájékoztatása céljából – a Szabályzat 8. 

számú függeléke szerinti – nyilvántartást vezet.  

(2) Adatkezelő munkavállalói indokolatlan késedelem nélkül kötelesek tájékoztatni az 

adatvédelmi tisztviselőt, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek. 

(3) Adatvédelmi incidens estén az adatvédelmi tisztségviselő haladéktalanul megvizsgálja a 

bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi 

incidensről, vagy téves riasztásról van szó.  Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:  

a) az incidens bekövetkezésének helyét és időpontját, 

b) az incidens leírását, körülményeit, hatásait, 

c) az incidens során érintett adatok körét, számosságát, 

d) az incidenssel érintett személyek körét, 

e) az incidens elhárítása érdekében megtett intézkedések leírását, 

f) a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását, 

g) az adatvédelmi incidenst az informatikai csoportvezető vagy az adatvédelmi tisztviselő 

indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az  

adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak,  

kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a 

természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.  

Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem 

igazolására szolgáló indokokat is. 

(4) Az incidens bekövetkezéséről – ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal 

a természetes személyek jogaira – a tudomásra jutástól számított 72 órán belül– bejelenti a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóságnak. 

(5) Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a 

természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő – a 9. számú függelék 

szerinti módon – indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi 
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incidensről. 

(6) Az érintettet nem kell tájékoztatni az adatvédelmi incidensről, ha: 

- az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és 

ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében 

alkalmazták, különösen azokat, az intézkedéseket, amelyek a személyes adatokhoz való 

hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

- az adatkezelő adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedést tett, amelyek 

biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázatot a 

továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg, 

- a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ebben az esetben az érintetteket 

nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell 

hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

(7) Az adatvédelmi incidensekre vonatkozó nyilvántartást 5 évig meg kell őrizni. 

 

11.ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI 

(1) Adatkezelő szervezeti egységei a GDPR 30. cikke alapján az adatvédelemmel kapcsolatos 

jogszabályi előírásoknak való megfelelés bizonyítása érdekében nyilvántartást vezet a 

hatáskörük alapján végzett adatkezelési tevékenységek fajtáiról. A személyes adatok 

kezeléséről készített nyilvántartásnak a Szabályzat 5. számú függeléke szerinti adatokat kell 

tartalmaznia. 

(2) Az adatkezelési nyilvántartást Adatkezelő vezet, amelyet minden év január 31. napjáig 

megküld az adatvédelmi tisztviselőnek, aki ez alapján vezeti az Önkormányzat adatkezelési 

nyilvántartást. 

(3) Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, 

visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási 

jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján. Az 

érintetti jogok gyakorlása során figelembe kell venni Adatkezelő tevékenységre vonatkozó 

jogszabályi előírásokat is. 

(4) Adatkezelő az érintettek az jogainak biztosításról Szabályzat 11. számú függeléke 

szerinti tartalommal nyilvántartást vezet, a nyilvántartás tartalmazza az érintettek által a 

joggyakorlás során benyújtott kérelmeket és az Adatkezelő arra tett intézkedéseit. A 

nyilvántartást minden év január 31. napjáig megküldi az adatvédelmi tisztviselőnek, aki ez 

alapján vezeti az érintetti jogok gyakorlásának biztosításáról vezetett nyilvántartását. 

 

11.1. Tájékoztatáshoz való jog 

(1) Adatkezelő az érintettek megfelelő tájékoztatása érdekében adatkezelési tájékoztatót ad ki. 

Az adatkezelési tájékoztatót könnyen hozzáférhető kell tenni és azt közérthetően, világosan és 

egyszerű nyelvezettel kell megfogalmazni. 
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11.2. Az érintett hozzáféréshez való joga 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést 

kapjon. 

(2) Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az 

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett 

kérelmére az információkat Adatkezelő elektronikus úton is biztosíthatja. 

(3) A hozzáféréshez való jog személyesen vagy írásban a 7432 Hetes, Rákóczi u. 34. (Hetesi 

Közös Önkormányzati Hivatal) szám alatti postacímen keresztül gyakorolható. 

 
11.3. Helyesbítés joga 

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok 

helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az 

érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő 

nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

 

11.4. Törléshez való jog (“az elfeledtetéshez való jog”) 

(1) Az adatkezelés törlésére irányuló jog biztosítása során az érintett jogosult arra, hogy 

kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül vizsgálja meg:  

- a személyes adatokra szükség van-e még abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték,  

- az érintett visszavonta-e az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja  

- az érintett tiltakozott-e az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre,  

- az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történt és az érintett tiltakozott-e az 

adatkezelés ellen,  

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték-e,  

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítése miatt kell-e törölni,  

- a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került-e sor,  

- az értetett tiltakozott-e az adatkezelés ellen,  

- az értetett tiltakozott-e a profilalkotás ellen. 

  



29 

 

 
HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

7432 Hetes, Rákóczi u. 34.    

 
 

(2) Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy 

kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, 

ha: 

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték; 

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja; 

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre; 

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor. 

(3) Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:  

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 

céljából;  

- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre 

ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 

céljából; 

-  a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási 

célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy  

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

(4) Az adattörlés maradéktalan megvalósítása érdekében az ügyintézőnek kellő gondossággal, 

pontosan kell meghatározni az irattárazásra kerülő anyagok selejtezési idejét megjelölő irattári 

tételszámot az Irattári Terv alapján. 

 

11.5. Adatkezelés korlátozáshoz való jog 

(1) Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 

valamelyike teljesül: 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának 

ellenőrzését; 

- az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 
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(2) Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az 

érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az 

Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

 

11.6. Adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

 

11.7. Tiltakozáshoz való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az  

- közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, 

- az adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 

profilalkotást is. 

(2) Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 

azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

(3) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett 

jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő 

kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez 

kapcsolódik.     

 
11.8. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált 

adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve 

joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

(2) Nem illeti meg az érintettet a fenti jogosultság, ha az  

- adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése 

érdekében szükséges, 

- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, 

amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét 

szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán 

alapul. 
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11.9. Visszavonás joga 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

 

11.10. Eljárási szabályok 
 

(1) Az érintett kérelmét az Adatkezelőhöz vagy az adatvédelmi tisztviselőhöz nyújthatja be, 

küldheti el. A kérelem benyújtása írásban történhet elektronikus levél útján vagy papír alapon. 

Ha az érintett a kérelmet nem nyomtatványon nyújtja be, akkor a kérelmet tartalma alapján 

kell elbírálni. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást 

lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a közszolgálati tisztviselő azt 

másként kéri. 

(2) Az érintett köteles a kérelemben megjelölni, hogy a mely személyes adat vonatkozásában 

kéri az Adatkezelő intézkedését. 

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő a kérelem előterjesztőjének kilétével 

kapcsolatban megalapozott kétsége támad, Adatkezelő az érintett személyazonosságának 

megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti. 

(3) Adatkezelő az írásban benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon 

belül köteles kérelmet elbírálni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét, 

illetve a folyamatban lévő kérelmek számát, Adatkezelő a kérelem elbírálásának határidejét 

további 2 (kettő) hónappal meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás tényéről, illetve a 

késedelem okairól a közszolgálati tisztviselőt a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) 

hónapon belül tájékoztatni kell. 

(4) Amennyiben az érintett kérelme megalapozott, az Adatkezelő a kért intézkedést az 

eljárási határidőn belül végrehajtja, és a végrehajtás megtörténtétével kapcsolatosan írásbeli 

tájékoztatást ad a közszolgálati tisztviselő részére. 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet 

az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be 

valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

(5) Adatkezelő az érintetti jogokkal kapcsolatos tájékoztatást, illetve a kérelmezett 

intézkedéseket díjmentesen biztosítja. Amennyiben azonban az érintett kérelme egyértelműen 

megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel 

a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó 

adminisztratív költségekre 

- észszerű összegű díjat számíthat fel vagy 

- megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

  



32 

 

 
HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

7432 Hetes, Rákóczi u. 34.    

 
 

11.11. Kártérítés és sérelemdíj 

(1) Minden személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni 

vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az 

adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik 

felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban 

meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az 

adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. 

(2) Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az 

adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az 

adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó 

egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. 

(3) Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy 

a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. 

 

11.12. Bírósághoz fordulás joga 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az 

alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság 

az ügyben soron kívül jár el. 

 

11.13. Adatvédelmi Hatósághoz benyújtható panasz 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet 

fordulni. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefon: + 36 1 391-1400 
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1.számú függelék  

 

          

Hetes Község Önkormányzata 

Adatvédelmi tájékoztató 
 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: 

GDPR) 13. és 14. cikkei alapján Hetes Község Önkormányzata az érintettek részére a 

személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja. 

 

 

Adatkezelő neve és elérhetősége Hetes Község Önkormányzata 

7432 Hetes, Rákóczi u. 34.    

Adatkezelő képviselőjének neve és 

elérhetősége 

 

Adatvédelmi tisztviselő neve és 

elérhetősége 

 

Adatkezelést folytató szervezeti egység 

megnevezése 

 

Adatkezelés célja  

Adatkezelés jogalapja  

Adatok továbbítása vagy tervezett 

továbbítása esetén az adattovábbítás 

címzettjei 

 

Érintettek köre  

Kezelt adatok köre  

Személyes adatok törlésének időpontja  

 

AZ ÖN JOGAI 

Tájékoztatáshoz való jog 

Az adatkezelési tájékoztatót könnyen hozzáférhető kell tenni és azt közérthetően, világosan és 

egyszerű nyelvezettel kell megfogalmazni. 

 

Az érintett hozzáférési joga  

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a) az adatkezelés céljai; 

b) az érintett személyes adatok kategóriái; 

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 

adatokat közölték vagy közölni fogják; 

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 

időtartam meghatározásának szempontjai; 
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e) az érintetti jogokról tájékoztatást kérjen; 

f) felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ; 

h) az automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.  

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az 

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. A másolat 

igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

 

Helyesbítéshez való jog 

Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

 

Törléshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését 

kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték; 

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja; 

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar 

jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor. 

 

Adatkezelésének korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését; 

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

vagy 

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  
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Tiltakozáshoz való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az 

adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló 

profilalkotást is.  

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az 

Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 

amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.  

 

Adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, 

hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére 

bocsátotta, ha: 

a) ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés 

teljesítése  

b) és az adatkezelés automatizált módon történik. 

 

JOGORVOSLAT 

 

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az 

Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (a törvényszékek 

felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: 

http://birosag.hu/torvenyszekek). 

 

Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a 

szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti 

tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése 

megsérti e rendeletet. 

 

Felügyeleti hatóság: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

telefon: +36 (1) 391-1400 

honlap:         www.naih.hu 

 

 

 

 

 

 

http://birosag.hu/torvenyszekek
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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2. számú függelék  
 

           Hetes Község Önkormányzata 

Adatkezelési Hozzájárulás 

 

 

Alulírott Név: ……………………………………………………………………………….. 

születési hely, idő: ……………………………………………………………………... …. 

anyja neve: ………………………………………………………………………………… 

állandó lakcím: ……………………………………………………………………………. 

Nem önjogú személy esetében:  

Törvényes képviselő [szülő, gyám, gondnok] név: ………………………………………… 

születési hely, idő:………………………………………………………………………….. 

anyja neve:…………………………………………………………………………………. 

állandó lakcím: …………………………………………………………………………….. 

gondnoki kirendelő határozat száma:………………………………………………………. 

(továbbiakban: Adatkezeléssel érintett személy)  

 

Adatkezelő: 

Elnevezés: Hetes Község Önkormányzata 

Székhelye: 7432 Hetes, Rákóczi u. 34.  

 

Aláírásommal hozzájárulok személyes adataim, meghatározott célból történő kezeléséhez az 

alábbiak szerint:  

Az adatkezeléssel érintett személyes adataim:………………………………………............... 

………………………………………………………………………………………………… 

Az adatkezelés célja:………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

  

Nyilatkozom, hogy a hozzájárulást azon tájékoztatás alapján adom meg, hogy személyes 

adataim kezelése az adatkezelési cél megvalósításához feltétlenül szükségesek.  

Nyilatkozatom visszavonásig érvényes, hozzájárulásomat bármikor ingyenesen, korlátozás 

nélkül, önként visszavonhatom. 

Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, azok kezeléséhez 

önként, és megfelelő tájékoztatást követően járultam hozzá. A valótlan adatszolgáltatással 

járó következményeket vállalom. 

 

Az érintett adatkezeléshez fűződő jogai: Kérelmezhetem az Adatkezelőnél a tárolt személyes 

adataim tekintetében  

a) tájékoztatását személyes adataim kezeléséről,  

b) személyes adataimhoz való hozzáférés biztosítását, 

c) a tárolt személyes adataimnak helyesbítését jogszabály által meghatározott estekben,  

d) az adatkezelés korlátozását jogszabály által meghatározott esetekben, 
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e) az adatok hordozásának biztosítását,  

f) jogszabályban meghatározott esetekben tiltakozhatok az adatkezelés ellen,  

g) személyes adataim törlését vagy zárolását kérhetem.  

 

Jogérvényesítési lehetőségeket az Infotv, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény (Ptk) tartalmazza. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak sérelme esetén az 

érintett bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat.  

 

Jelen nyilatkozat 2, azaz kettő, egymással mindenben megegyező példányban készült, 

amelyből Adatkezelőt, 1 példány engem, mint adatkezeléssel érintett személyt illeti meg. 

 

Kelt:…………………, …………év …………hónap ……nap 

 

 

 

 

……………………………    ……………………………  

                 Aláírás       Aláírás 

(Adatkezeléssel érintett személy) Adatkezeléssel érintett személy törvényes 

képviselője 
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3.számú függelék 

 

 

Hetes Község Önkormányzata 
Adatkezelési Nyilvántartás  

GDPR 30. cikk 

 

Az Önkormányzat adatkezelési nyilvántartását az alábbi tartalommal (oszlop) az egyes 

adatkezelési tevékenységenként (sor) valamennyi tartalmi információ megadásával kell 

vezetnie.  

A szervezeti egységek által felállított adatkezelés nyilvántartások alapján vezeti az 

adatvédelmi tisztviselő az Önkormányzat összesített adatkezelési nyilvántartását.  

 

 

Adatkezelő neve és elérhetősége Hetes Község Önkormányzata 

7432 Hetes, Rákóczi u. 34.    
Adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége  
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége  
Adatkezelést folytató szervezeti egység 

megnevezése 
 

Adatkezelés célja  
Adatkezelés jogalapja  
Adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása 

esetén az adattovábbítás címzettjei 
 

Érintettek köre  
Kezelt adatok köre  
Profilalkotás történik?1 Igen/nem 

Nemzetközi adattovábbítás Igen/nem 

Személyes adatok törlésének időpontja  
Műszaki és szervezési biztonsági intézkedések 

általános leírása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes   

adatokat   valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi 

teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, 

megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy 

előrejelzésére használják. 
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4.számú függelék 

 

Hetes Község Önkormányzata 

Adatkezelési nyilvántartás felülvizsgálatáról készült jegyzőkönyv 
 

Készült 20.. ……… napján a Hetes Község Önkormányzata ……………. ………………. 

székhelyén  

Jelen vannak  

……………………………… adatvédelmi tisztviselő  

……………………………… adatkezelő képviselője. 

 

A jelenlévők megállapítják, hogy a szervezeti egység az Adatkezelési Nyilvántartást a 

hatályos szabályzat szerint elkészítette az abban feltüntetett adatok teljes körűen és valódiak. 

 

A jelenlévők az Adatkezelési Nyilvántartás tartalmát felülvizsgálták.  

A vizsgálati eredmények dokumentálása a hiányzó vagy hiányos, eljárások pótlása határidő 

meghatározásával:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….  

A dokumentumok hiánytalanok / hiányzó dokumentumok felsorolása 

…………………………………………………………………………………………………..  

 

A határidő a dokumentációk pótlására a jelen jegyzőkönyv felvételét követő 30. nap, 

amely………………………….. 

 

A jelenlévők megállapítják, hogy a szervezeti egység a dokumentációt elkészítette az abban 

feltüntetett adatok teljes körűen és valódiak. 

 

Mellékletek:  

 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 ………………………….    …………………………………………….  

adatkezelő képviselője     adatvédelmi tisztviselő 
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5. számú melléklet 

 

 

 

Hetes Község Önkormányzata 

         Adattovábbítási nyilvántartás1  

 
Adatkezelő neve, elérhetősége Hetes Község Önkormányzata 

7432 Hetes, Rákóczi u. 34.    

Szervezeti egység megnevezése  

Adattovábbítás sorszáma  

Adattovábbítás célja 

 

 

 

Adattovábbíttás jogalapja 

 
 

Adattovábbítás ideje 

 
 

Továbbított adatok köre2 

 
 

Megkeresett adatkezelő neve, címe 

 

 

Egyéb adatok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Az átláthatóság, elszámoltathatóság elvei indokolják a nyilvántartás vezetését. 
2 Például számlázáshoz szükséges adatok, követelés érvényesíthetőségéhez szükséges adatok 
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6.számú melléklet 

 

 

Hetes Község Önkormányzata 

         Adatszolgálatási nyilvántartás1  
Adatkezelő neve, elérhetősége Hetes Község Önkormányzata 

7432 Hetes, Rákóczi u. 34.    

Szervezeti egység megnevezése  

Adatszolgáltatás sorszáma  

Adatszolgáltatás célja 

 

 

 

Adatszolgáltatás jogalapja 

 
 

Adatszolgáltatás ideje 

 
 

Szolgáltatott adatok köre2 

 
 

Megkereső adatkezelő neve, címe 

 

 

Egyéb adatok  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Az átláthatóság, elszámoltathatóság elvei indokolják a nyilvántartás vezetését. 
2 Például számlázáshoz szükséges adatok, követelés érvényesíthetőségéhez szükséges adatok 
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7.számú melléklet 

 

Hetes Község Önkormányzata 

Adatvédelmi tájékoztató szerződéses partnerek személyes adatai kezelésre 

vonatkozóan 

 

Jelen Adatvédelmi tájékoztató az Adatkezelő által szerződéses partnerek személyes adatai 

kezelésre vonatkozik, és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) 

szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 

rendelkezéseinek figyelembevételével készült.  

 

1. Adatkezelő adatai  

Adatkezelő: Hetes Község Önkormányzata 

Székhelye/postacíme: 7432 Hetes, Rákóczi u. 34.  

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: 

2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, az adatok 

kezelése az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az adatkezeléssel érintett 

személy (Megrendelés címzettje) az egyik fél. 

3. Adatkezelés célja az Adatkezelő által igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódóan 

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szerződés teljesítése, számlázás miatt kezeli üzleti partnerei 

adatait. 

Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli 

kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vele kapcsolatba lépő 

természetes és jogi személyek törvényben meghatározott adatait.  

4. Kezelt adatok köre: 

Az érintettről kezelt 

személyes adat 

Az adatkezelés célja 

Természetes személyek esetén 

név, cím, telefonszám, e-mail, fax, 

adóazonosító jel, bankszámla száma, fizetési 

mód, a szerződés teljesítéséhez szükséges 

egyéb adatok, 

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szerződés 

teljesítése, számlázás miatt kezeli üzleti 

partnerei adatait. 

Egyéni vállalkozó esetén 

név, székhely, telefonszám, e-mail, fax, 

adószám, bankszámla száma, fizetési mód, a 

szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb 

adatok, 

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szerződés 

teljesítése, számlázás miatt kezeli üzleti 

partnerei adatait. 
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Jogi személy esetén 

Jogi személy: név, székhely, telefonszám, e-

mail, fax, adószám, bankszámla, fizetési mód, 

kapcsolattartó neve, elérhetősége, a szerződés 

teljesítéséhez szükséges adatok. 

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szerződés 

teljesítése, számlázás miatt kezeli üzleti 

partnerei adatait. 

 

 

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

 

Hozzáféréshez való jog 

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon. 

 

Helyesbítés joga 

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok 

helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az 

érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő 

nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

 

Törléshez való jog (“az elfeledtetéshez való jog”) 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy 

kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték; 

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja; 

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre; 

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor. 

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:  

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;  

- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;  

- a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási 
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célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy 

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

Korlátozáshoz való jog 

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 

valamelyike teljesül: 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 

- az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri 

azok felhasználásának korlátozását; 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, 

de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez; vagy 

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 

Adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

 

Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja 

- közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, 

- az adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 

profilalkotást is. 
 

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt 

olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 

 

Visszavonás joga 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 
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Jogorvoslat 

 

Tájékoztatom, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban panaszával az Adatkezelő 

adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.  

 

Bejelentéssel élhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál 

(www.naih.hu), személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén 

jogosult továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni 

(www.birosag.hu/torvenyszekek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.birosag.hu/torvenyszekek
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8.számú függelék 

 

 

Hetes Község Önkormányzata 

Adatvédelmi Incidens Nyilvántartása 
 

Adatkezelési tevékenység megnevezése:………………………………………………………….. 
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei:……………………………………………………………… 
  

Incidens iktatószáma:  

Incidens bekövetkezésének időpontja  

Incidensről való adatkezelői tudomásszerzés időpontja  

Incidensről való adatkezelői tudomásszerzés módja  

Adatvédelmi incidens jellege:  

Incidenssel érintet személyek kategóriái:  

Incidenssel érintet személyek száma  

incidenssel érintett adatok kategóriái  

Incidenssel érintett adatok hozzávetőleges száma  

Adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető 

következmények 

 

Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett / 

tervezett intézkedések 

 

Adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 

következmények enyhítését célzó intézkedések 
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9. számú függelék 

 

Hetes Község Önkormányzata 

 

 
Tárgy: tájékoztatás adatvédelmi incidensről 

 

…………………………… 

 

 

 

 

Tisztelt……………………..! 

 

Tájékoztatom Hetes Község Önkormányzata, mint adatkezelő képviseletében, hogy az Ön személyes 

adatait érintően amelyeket az Önkormányzat kezel adatvédelmi incidenssel történt. 
 

Incidens bekövetkezésének időpontja  

Incidensről való adatkezelői tudomásszerzés időpontja  

Incidensről való adatkezelői tudomásszerzés  módja  

Adatvédelmi incidens jellege:  

Incidenssel érintet személyek kategóriái:  

Incidenssel érintet személyek száma  

incidenssel érintett adatok kategóriái  

Incidenssel érintett adatok hozzávetőleges száma  

Adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető 

következmények 

 

Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett / 

tervezett intézkedések 

 

Adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 

következmények enyhítését célzó intézkedések 

 

 

 

Hetes, 20…………………………….. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

…………………………… 

           polgármester 
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10.számú függelék 

 

Hetes Község Önkormányzata 

           Érintetti jogok biztosítása és intézkedések kezelése 
 

 

Adatkezelési tevékenység megnevezése:…………………………………………………………………… 

 

  

ÉRINTETTI 

jog fajtája 

érintett 

kérelmének 

időpontja 

kérelem adott 

válasz időpontja 

válasz 

válasz: 

elutasítás 

válasz: 

teljesítésé 

válasz: részbeni 

teljesítés 

Tájékoztatás      

Hozzáférés      

Helyesbítés      

Korlátozás      

Törlés/felejtés      

Adathordozás      

Hozzájárulás      
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11.számú függelék 

 

 

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 

Adatkezelő neve Hetes Község Önkormányzata 

Érdekmérlegelési teszt 

tárgya 

Adatkezelő foglalkoztatottjainak ellenőrzése (jelenléti ív) 

Készítette dr. Dániel Balázs ügyvéd 

Jóváhagyta  Török Tiborné polgármester 

A készítés időpontja  

A jóváhagyás időpontja  

Naplószám 1/2019. 

Egyéb információk  

A tervezett adatkezelés 

célja 

Adatkezelő foglalkoztatottjainak ellenőrzése 

A tervezett adatkezelés 

jogalapja  

(GDPR-megfeleltetés) 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés 

Hetes Község Önkormányzata jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel 

szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy 

alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok 

védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett 

gyermek. 

Az adatkezeléssel érintett 

személyes adatok köre 

A foglalkoztatottak által megadott adatok 

A személyes adatok forrása A foglalkoztatottak szolgáltatják  

Az adatkezelés időtartama  

Az adatok címzettjei • Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 

Adatkezelő által vállalt 

garanciák  

• fokozatosság elvének betartása, azaz mindig a kisebb 

érdek- és jogsérelemmel járó megoldás alkalmazása, 

• az adatkezelés megkezdése előtt érdekmérlegelési 

teszt végzése 

MEGÁLLAPÍTÁSOK 

Az érdekmérlegelési teszt 

során meghallgatott 

érintettek véleménye 

A tervezett adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás a teszt 

végzésének időtartama alatt nem érkezett a teszt készítőjéhez. 

 

Az érintettektől érkezett külön kérés: 

Adatkezelő jogos érdeke Adatkezelő a megfelelő munkavállalók kiválasztása érdeében 

kezeli előzetesen az adatokat. 

Az adatkezelés 

szükségessége 

Adatkezelő véleménye szerint a munkaviszonyból eredő 

jogok és kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges 

az adatkezelés 

Az érintettek jogait és 

szabadságait ért sérelem 

Adatkezelő a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.tv. 

alapján is ellenőrizheti a munkavállalókat. 

Érdekmérlegelés A munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 
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teljesítésével összefüggésben, az esetleges jogviták 

elkerülése érdekében szükséges. 

AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT MEGÁLLAPÍTÁSAI 

Az adatkezelés alapja Adatkezelő úgy értékeli, hogy a munkaviszonnyal 

kapcsolatos jogok és kötelezettségek teljesítése érdekében az 

adatkezelés jogalapja megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

f) pontjában foglalt jogos érdeknek, illetve az adatkezelés 

során nem sérülnek az érintettek érdekei vagy alapvető jogai 

és szabadságai oly módon, hogy felülírnák az Adatkezelő 

jogos érdekét. 

 

Adatkezelő úgy döntött, kezelheti a munkavállalók 

jelenlétével kapcsolatos személyi adatokat, mert jogalap 

tekintetében megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontjának. 

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK 

Az adatvédelmi tisztviselő 

véleménye 
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12.számú függelék 

 

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 

Adatkezelő neve Hetes Község Önkormányzata 

Érdekmérlegelési teszt 

tárgya 

Adatkezelőhöz pályázatot benyújtók adatainak 

kezelésének vizsgálata  

Készítette (név, munkakör) dr. Dániel Balázs ügyvéd 

Jóváhagyta (név, 

munkakör) 

Török Tiborné plgármester 

A készítés időpontja  

A jóváhagyás időpontja  

Naplószám 2/2019. 

Egyéb információk  

A tervezett adatkezelés 

célja 

Adatkezelőhöz pályázatot benyújtó személyeknek a felvételi 

eljárás alatti adatkezelés az érintetti hozzájárulás megadásáig 

A tervezett adatkezelés 

jogalapja  

(GDPR-megfeleltetés) 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés 

Hetes Község Önkormányzata jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel 

szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy 

alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok 

védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett 

gyermek. 

Az adatkezeléssel érintett 

személyes adatok köre 

A pályázók által megadott adatok 

A személyes adatok forrása A pályázók szolgáltatják  

Az adatkezelés időtartama A pályázati eljárás lefolytatása alatt 

Az adatok címzettjei • munkáltatói jogkör gyakorlója, kiválasztási eljárásban 

közreműködők 

Adatkezelő által vállalt 

garanciák  

• az érintettektől a lehető legrövidebb időn belül 

hozzájárulást kér, 

• fokozatosság elvének betartása, azaz mindig a kisebb 

érdek- és jogsérelemmel járó megoldás alkalmazása, 

• az adatkezelés megkezdése előtt érdekmérlegelési 

teszt végzése 

MEGÁLLAPÍTÁSOK 

Az érdekmérlegelési teszt 

során meghallgatott 

érintettek véleménye 

A tervezett adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás a teszt 

végzésének időtartama alatt nem érkezett a teszt készítőjéhez. 

 

Az érintettektől érkezett külön kérés: 

Adatkezelő jogos érdeke Adatkezelő a megfelelő foglalkoztatott kiválasztása érdeében 

kezeli előzetesen az adatokat. 

Az adatkezelés Adatkezelő véleménye szerint a foglalkoztatási jogviszony 
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szükségessége létesítésével kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

teljesítése 

Az érintettek jogait és 

szabadságait ért sérelem 

 

Érdekmérlegelés A munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

teljesítésével összefüggésben, az esetleges jogviták 

elkerülése érdekében szükséges 

AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT MEGÁLLAPÍTÁSAI 

Az adatkezelés alapja Adatkezelő úgy értékeli, hogy a munkaviszonnyal 

kapcsolatos jogok és kötelezettségek teljesítése érdekében az 

adatkezelés jogalapja megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

f) pontjában foglalt jogos érdeknek, illetve az adatkezelés 

során nem sérülnek az érintettek érdekei vagy alapvető jogai 

és szabadságai oly módon, hogy felülírnák az Adatkezelő 

jogos érdekét. 

 

Adatkezelő úgy döntött, kezelheti a foglalkoztatási 

jogviszonnyal kapcsolatos személyi adatokat - a felvételi 

eljárástól annak lezárásáig -, mert jogalap tekintetében 

megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának. 

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK 

Az adatvédelmi tisztviselő 

véleménye 
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13. számú függelék 

 

 

Hetes Község Önkormányzata 

Általános közzétételi lista 

I. Szervezeti, személyzeti adatok 
 Adat Frissítés Megőrzés  

1. 

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, 

postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus 

levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának 

elérhetőségei 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 

törlendő 
 

2. 

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése 

szervezeti egységek megjelölésével, az egyes 

szervezeti egységek feladatai 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 

törlendő 
 

3. 

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes 

szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, 

elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus 

levélcíme) 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 

törlendő 
 

4. 

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető 

neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, 

elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 

törlendő 
 

5. 
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, 

tagjainak neve, beosztása, elérhetősége 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 

törlendő 
 

6. 

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete 

vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében 

működő más közfeladatot ellátó szervek 

megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

7. 

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában 

álló, illetve részvételével működő gazdálkodó 

szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, 

telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), 

tevékenységi köre, képviselőjének neve, a 

közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

8. 

A közfeladatot ellátó szerv által alapított 

közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai 

címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus 

levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

9. 

A közfeladatot ellátó szerv által alapított 

költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési 

szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt 

alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, 

vezetője, honlapjának elérhetősége, működési 

engedélye 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

10. 

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, 

a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a 

főszerkesztő neve 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 
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11. 

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti 

szervének, hatósági döntései tekintetében a 

fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek 

hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett 

törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. 

pontban meghatározott adatai 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 
 Adat Frissítés Megőrzés  

1. 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és 

alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó 

alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó 

eszközök, valamint a szervezeti és működési 

szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

2. *  

Az országos illetékességű szervek, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a 

közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről 

szóló tájékoztató magyar és angol nyelven 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 

törlendő 
 

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Negyedévente 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

4. 

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági 

ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a 

hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör 

gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró 

szerv megnevezése, illetékességi területe, az 

ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, 

eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) 

meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az 

eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, 

ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó 

tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, időpontfoglalás, az 

ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, 

tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő kötelezettségekről 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 

törlendő 
 

5. 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy 

költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások 

megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások 

igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért 

fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

6. 

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott 

adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, 

formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, 

az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 
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adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az 

adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő 

nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító 

adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - 

alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott 

adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés 

költségei 

7. 

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak 

címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány 

ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke 

Negyedévente 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

8. 

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az 

állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, 

eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, 

ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének 

jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv 

szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem 

korlátozza 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

9. 

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek 

és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat 

képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott 

előterjesztések a benyújtás időpontjától 

Törvény eltérő 

rendelkezése 

hiányában a 

benyújtás 

időpontját 

követően azonnal 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

10. 
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett 

hirdetmények, közlemények 
Folyamatosan 

Legalább 1 évig 

archívumban 

tartásával 

 

11. 
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok 

szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk 
Folyamatosan 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

12. 

A közfeladatot ellátó szervnél végzett 

alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, 

ellenőrzések nyilvános megállapításai 

A vizsgálatról 

szóló 

jelentés 

megismerését 

követően 

haladéktalanul 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

13. 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények 

intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység 

neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az 

adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal 

foglalkozó személy neve 

Negyedévente 
Az előző állapot 

törlendő 
 

14. 

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére 

vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai 

adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 

Negyedévente 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

15. 

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező 

statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó 

adatai 

Negyedévente 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

16. 
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló 

szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó 
Negyedévente 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 
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szerv az egyik szerződő fél tartásával 

17. 

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő 

közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására 

vonatkozó általános szerződési feltételek 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

18. 
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és 

egyedi közzétételi lista 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 

törlendő 
 

19. *  

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a 

közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint 

újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok 

listája a rendelkezésre álló formátumok 

megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv 

kezelésében levő, 

a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint 

újrahasznosítható közadat típusokról való 

tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok 

megjelölésével 

A változásokat 

követő 15 napon 

belül 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

20. *  

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok 

újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési 

feltételek elektronikusan szerkeszthető változata 

A változásokat 

követő 15 napon 

belül 

Az előző állapot 

törlendő 
 

21. *  

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok 

újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre 

bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a 

díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen 

A változásokat 

követő 15 napon 

belül 

Az előző állapot 

törlendő 
 

22. *  
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény 

szerinti jogorvoslati tájékoztatás 

A változásokat 

követő 15 napon 

belül 

Az előző állapot 

törlendő 
 

23. *  

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a 

közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint 

kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások 

szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság 

időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás 

egyéb lényeges elemeinek megjelölése 

A változásokat 

követő 15 napon 

belül 

Az előző állapot 

törlendő 
 

24. *  

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok 

újrahasznosításáról szóló törvény szerint 

a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos 

jogot biztosító megállapodások szövege 

A változásokat 

követő 15 napon 

belül 

Az előző állapot 

törlendő 
 

25. *  

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény 

szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó 

eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező 

erővel bíró dokumentum (vagy az annak 

elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az 

újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható 

közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és 

terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének 

saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot 

ellátó szerv részére 

A változásokat 

követő 15 napon 

belül 

Az előző állapot 

törlendő 
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III. Gazdálkodási adatok 
 Adat Frissítés Megőrzés  

l. *  

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, 

számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves 

költségvetés beszámolója 

A változásokat 

követően azonnal 

A közzétételt 

követő 10 évig 
 

2. 

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak 

létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó 

összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és 

vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és 

rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az 

egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és 

mértéke összesítve 

Negyedévente 

A külön 

jogszabályban 

meghatározott 

ideig, de legalább 

1 évig 

archívumban 

tartásával 

 

3. *  

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az 

államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési 

támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a 

támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási 

program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, 

kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési 

támogatást visszavonják vagy arról a 

kedvezményezett lemond 

A döntés 

meghozatalát 

követő hatvanadik 

napig 

A közzétételt 

követő 5 évig 
 

4. *  

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az 

államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő 

gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő 

vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési 

beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, 

vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon 

vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint 

koncesszióba adásra vonatkozó szerződések 

megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek 

neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött 

szerződés esetében annak időtartama, valamint az 

említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve 

honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő 

beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével 

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött 

- általános forgalmi adó nélkül számított - 

ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a 

vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a 

magasabb összeget kell figyelembe venni. Az 

időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb 

időtartamra kötött - szerződéseknél az érték 

kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított 

összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési 

évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú 

szerződések értékét egybe kell számítani 

A döntés 

meghozatalát 

követő hatvanadik 

napig 

A közzétételt 

követő 5 évig 
 

5. 
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott 

nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, 
Negyedévente 

A külön 

jogszabályban 
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az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat 

eredménye) 

meghatározott 

ideig, de legalább 

1 évig 

archívumban 

tartásával 

6. *  

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai 

ellátására (így különösen egyesület támogatására, 

foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-

képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, 

ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és 

sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, 

alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő 

kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó 

kifizetések 

Negyedévente 

A külön 

jogszabályban 

meghatározott 

ideig, de legalább 

1 évig 

archívumban 

tartásával 

 

7. 
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló 

fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések 
Negyedévente 

Legalább 1 évig 

archívumban 

tartásával 

 

8. 
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az 

ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) 
Negyedévente 

Legalább 1 évig 

archívumban 

tartás 
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ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI 

SZABÁLYZAT 

 

 
Az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat hatályba lépésének 
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Adatkezelő Fenntartója: Hetes Község Önkormányzata 

Fenntartó székhelye: 7432 Hetes, Rákóczi u. 34. 

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.1. Bevezetés 

E szabályzat célja, hogy meghatározza az Ezüstjuhar Szociális Központ (a továbbiakban: 

Adatkezelő) adatkezelését az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 

(General Data Protection Regulation) továbbiakban: Rendelet, az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Infotv.) alapján.  

 

1.2. A Szabályzat célja 

A Szabályzat célja, hogy 

- meghatározza az Adatkezelő által folytatott adatkezelés működésének jogszerű rendjét,  

- biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és az 

adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, 

- a Rendeletnek és az abban megfogalmazott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó 

elveknek (5. cikk) való megfelelés Adatkezelő általi igazolására szolgáljon. 

 

 

1.3. A Szabályzat hatálya 

E Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi munkavállalójára (a 

foglalkozatási jogviszony jellegétől függetlenül), és az intézménnyel szerződéses 

jogviszonyba állókra egyaránt. Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed a bölcsödés gyermekek 

közösségére, a gyermekek szüleire, törvényes képviselőire, a Nyugdíjasház szolgáltatásainak 

igénybevevőire, hozzátartozóira, az Adatkezelőnek szolgáltatást nyújtókra, az Adatkezelő 

szolgáltatását igénybe vevőknek. 

E Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed: 

- az Adatkezelő által folytatott valamennyi adatkezelési eljárásra, műveletre az adatok 

megjelenési formájától függetlenül, 

- az adatkezelés során felhasznált tárgyi, informatikai eszközökre, függetlenül annak 

üzemeltetési helyétől. 
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1.4. Fogalommeghatározások 

a) „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen 

vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 

helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 

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

vagy több tényező alapján azonosítható; 

b) „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a 

gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, 

lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon 

történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, 

törlés, illetve megsemmisítés; 

c) „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, 

amelynek során a személyes   adatokat   valamely   természetes   személyhez   fűződő   

bizonyos   személyes   jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, 

gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, 

megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó 

jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 

d) „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek 

következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, 

hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az 

ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések 

megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt 

a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 

e) „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon - centralizált, 

decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, 

amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

f) “adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan 

vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a 

tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatekezelő kijelölésére vonatkozó 

különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

g) “adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhtalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

h) „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól,  

hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében 

az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, 

nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése 

meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó 
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adatvédelmi szabályoknak; 

i) „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 

vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az 

adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó 

közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

j) „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy 

a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja 

az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

k) „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 

elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan 

hozzáférést eredményezi; 

l) „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire 

vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy 

egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az 

említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered; 

m) „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési 

jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes 

adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, 

ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat; 

n) „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi 

állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott 

egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a 

természetes személy egészségi állapotáról; 

o) “egyéb jogviszony”: különösen a munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, a 

vállalkozási és megbízási szerződésen alapuló, valamint a személyes közreműködéssel 

járó gazdasági és polgári jogi társasági vagy egyéni cég tagjaként végzett tevékenység, az 

ügyvédi és az egyéni vállalkozói tevékenység, valamint a tudományos, oktatói, művészeti, 

lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység végzésére irányuló 

jogviszony; 

p) „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, 

függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató 

személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is; 

q) „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott 

független közhatalmi szerv; 

ty) „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok 

kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: 

- az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának 

területén rendelkezik tevékenységi hellyel; 

- az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben 
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érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy 

- panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz; 

r) „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: 

- a személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél 

több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó 

több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel 

összefüggésben kerül sor; vagy 

- a személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az 

adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott 

tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős 

mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket; 

s) „közérdekű adat”: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint 

jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében 

lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, 

bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül 

kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, 

illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is 

kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, 

valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 

t) „közérdekből nyilvános adat”: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden 

olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény 

közérdekből elrendeli; 

u) “üzleti titok”: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos – egészben, vagy elemeinek 

összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek 

számára nem könnyen hozzáférhető –, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, 

tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása 

érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja. 
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2. AZ ADATKEZELÉS SZABÁLYAI, ELVEI 

 
2.1. Az adatkezelés elvei 

Az információs önrendelkezési jog minden természetes személy Alaptörvényben rögzített 

alapjoga, az  Adatkezelő eljárásai során kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezése 

alapján végez adatkezelést. 

Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a Rendelet 5. cikk (1)-(2) bekezdése 

szerinti alábbi elveknek: 

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell 

végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék 

ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének 

megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű 

archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból 

történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”); 

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és 

a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); 

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg 

kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan 

személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); 

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a 

személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a 

személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, 

amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően 

közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 

célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme   

érdekében   előírt   megfelelő   technikai   és   szervezési   intézkedések végrehajtására is 

figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”); 

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési 

intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, 

az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 

megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és 

bizalmas jelleg”). 

(2) Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá képesnek kell 

lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). 
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2.2. Az adatkezelés jogszerűsége 

(1) Az  adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az 

alábbiak egyike teljesül: 

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból 

történő kezeléséhez. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a Szabályzat 1. számú 

mellékletében található adatkezelési tájékoztató érintett törvényes képviselője általi 

megismeretését követően a 2. számú melléklet szerinti hozzájárulását kell kérni; 

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, 

vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 

megtételéhez szükséges; 

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (pl. 

adatszolgáltatás); 

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges; 

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (kötelező adatkezelés). 

Ilyen adatkezelés különösen az oktatási tevékenységgel, a foglalkoztatással összefüggő 

adatkezelés; 

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan 

érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 

szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 

 

2.3. A hozzájárulás feltételei 

(1) Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az Adatkezelőnek képesnek 

kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. 

(2) A hozzájáruláson alapuló adatkezeléséhez az érintett a Szabályzat 2. melléklet szerinti, 

hozzájárulását kell kikérni. A szülői engedélyt az elévülési idő végéig nyilván kell tartani. 

(3) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

 

2.4. Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése 

(1) A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti 

meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes 

személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi 

adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó 

személyes adatok kezelése tilos. 

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha: 

a) az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több 

konkrét célból történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog úgy 

rendelkezik, hogy az (1) bekezdésben említett tilalom nem oldható fel az érintett 
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hozzájárulásával;     

b) az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a 

szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó 

kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges, ha az 

érintett alapvető jogait és érdekeit védő megfelelő garanciákról is rendelkező uniós 

vagy tagállami jog, illetve a tagállami jog szerinti kollektív szerződés ezt lehetővé teszi; 

c) az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelméhez szükséges, ha az érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem 

képes a hozzájárulását megadni; 

d) az adatkezelés valamely politikai, világnézeti, vallási vagy szakszervezeti célú 

alapítvány, egyesület vagy bármely más nonprofit szervezet megfelelő garanciák 

mellett végzett jogszerű tevékenysége keretében történik, azzal a feltétellel, hogy az 

adatkezelés kizárólag az ilyen szerv jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan 

személyekre vonatkozik, akik a szervezettel rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet 

céljaihoz kapcsolódóan, és hogy a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül 

nem teszik hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek számára; 

e) az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett kifejezetten 

nyilvánosságra hozott; 

f) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez 

szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el; 

g) az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, uniós jog vagy tagállami jog alapján, 

amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez 

való jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására 

megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő; 

h) az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a 

munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egész- 

ségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy 

szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy 

tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében, 

továbbá a (3) bekezdésben említett feltételekre és garanciákra figyelemmel; 

i) az adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a 

határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az 

egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának 

és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely 

megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő 

garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan; 

j) az adatkezelés a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás 

céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból szükséges olyan 

uniós vagy tagállami jog alapján, amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja 

a személyes adatok védelméhez való jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető 

jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő; 

(3) Az (1) bekezdésben említett személyes adatokat abban az esetben lehet a (2) bekezdés h) 

pontjában említett célokból kezelni, ha ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy 

olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az 
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arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban 

meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy 

által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező 

tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség 

hatálya alatt áll. 

 

3. ADATKEZELŐ FELADATKÖRE 

Adatkezelő feladatai: 

- Időskorúak tartós bentlakásos ellátása, 

- Demens betegek tartós bentlakásos ellátása,  

- Időskorúak átmeneti ellátása, 

- Demens betegek átmeneti ellátása, 

- Gyermekek bölcsödei ellátása, 

- Gyermekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali intézményében. 

Adatkezelő Fenntartója: Hetes Község Önkormányzata 

 

4. ADATKEZELŐ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

Adatkezelő önálló jogi személyiség, képviseletét a Fenntartó által kinvezett Intézményvezető 

látja el.  

Adatkezelő tevékenységét kettő szakmai egységben valósítja meg: 

- Csillagszem Bölcsöde. A Bölcsöde szakmai veztője a vezető gondozó. 

- Ezüstjuhar Nyugdíjasház. A Nyugdíjasház szakmai vezetője a vezető ápoló. 

 

5. AZ ADATVÉDELEM SZERVEZETE 

Az Adatkezelőnél beosztásokhoz, munkakörökhöz kapcsolódóan kerülnek meghatározásra az 

adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek. 

5.1. Intézményvezető adatvédelmi feladatai 

- Adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos szabályzatok, tájékoztatók elkészítése, 

aktualizálása, 

- Az adatvédelmi tisztviselő kinevezése vagy megbízása, valamint a szervezet alkalmazottai 

tájékoztatása az adatvédelmi tisztviselő nevéről és elérhetőségéről, 

- A szervezetnél az adatvédelmi előírások betartásának ellenőrzése, 

- A felügyeleti hatóságokkal az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségének közlése. 

 

5.2. Szakmai vezető (vezető gondozó, vezető ápoló) adatvédelmi feladatai 

-Közreműködnek saját szervezeti egységüket érintően az adatvédelmi szabályok betartásában 

és az adatszolgáltatásokban. 
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5.3. Személyes adatokat kezelő közalkalmazott adatvédelmi feladatai 

- Gondoskodik, hogy az általa kezelt adatokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá, 

- Köteles a Szabályzat előírásainak megismerése céljából az Adatkezelő által szervezett 

oktatáson, szakmai továbbképzésen részt venni,  

- Köteles a jogszabályban és a Szabályzatban meghatározott adatvédelmi előírásokat 

betartani,  

- Köteles az alkalmazott adathordozókat úgy kezelni, tárolni, hogy a védelmet igénylő 

adatokat illetéktelen személy ne ismerhesse meg; 

5.4. Adatkezelő valamennyi munkavállalójának adatvédelemmel kapcsolatos feladatai 

- Köteles a Szabályzat előírásainak megismerése céljából az Adatkezelő által szervezett 

oktatáson, szakmai továbbképzésen részt venni;  

- Köteles minden olyan tényt, körülményt, információt, amely a jelen Szabályzat alkalmazása 

szempontjából jelentőséggel bír, haladéktalanul továbbítani közvetlen felettesének. 

 

5.5. Betegjogi képviselő 

- Az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja az Adatkezelőnél 

foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, ezen jogok érvényesüléséről és figyelembe vételéről 

a szakmai munka során. 

 

 

6. ADATKEZELÉS A CSILLAGSZEM BÖLCSŐDÉBEN 

(1) Adatkezelés   célja: a törvényes képviselő által előterjesztett felvételi kérelem alapján 

igénybe vett bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó adatkezelés. 

(2) Adatkezelés jogalapja: 

- 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről, 

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

(továbbiakban: Gyvt.) 
- 369/2013 (X. 24.) Korm. rendelet a Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, 

- 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek 

és személyek által kezelt személyes adatokról, 

- 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról, 

- 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről, 

- Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja, 

- Rendelet 6. cikk (1) bek. e) pontja, 

- Rendelet 9. cikk (2) bek. a) és b) pontjai. 
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(3) Kezelt személyes adatok köre különösen: 

- a gyermek neve,  

- anyja neve, 

- születési helye és ideje,  

- neme,  

- állampolgársága,  

- lakóhelyének, tartózkodási helyének címe,  

- társadalombiztosítási azonosító jele,  

- nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a 

tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma, 

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

- a gyermek bölcsődei fejlődésével, bölcsődei jogviszonyával kapcsolatos adatok, 

- a kiemelt figyelmet ignylő gyermekekre vonatkozó adatok, 

- a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok, 

- az illetékes munkaügyi központ igazolását a munkaerő piaci képzésen való részvétel idejéről, 

- a szülő betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolást, 

- az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazolását, 

- ha az ellátási kérelmet szociális indokra alapozzák, a kérelemhez csatolni kell azokat a 

nyilatkozatokat és igazolásokat, amelyekből a gondozó/család jövedelme megállapítható. 

- egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék 

folyósításáról 

- a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstár 

igazolását emelt családi pótlék folyósításáról (amennyiben rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásra a szülő nem jogosult), 

- a házi gyermekorvos vagy a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota 

alapján bölcsődében gondozható (az igazolás a beszoktatás kezdetéhet képest nem lehet 3 

napnál régebbi),  

- gyermekvédelmi kedvezményre, szülők/törvényes képviselők munkaerő-piaci részvételt 

elősegítő programban, képzésben való részvételre, nappali rendszerű iskolai oktatásban, 

felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételükre, 

betegségükre vonatkozó adatok, 

- a felvételt kizáró körülményekre vonatkozó adatok, 

- gyermekbalesetekre vonatkozó adatok. 

(4) A gyermekek, törvényes képviselők, szülők személyes adatait a kötelezően nyilvántartott 

adatok mellett vagy a tanulók különleges adatait is kezeli Adatkezelő célhoz kötötten. Ilyen 

adatkezelési cél lehet például: 

- a tanulók és a szülők e-mail címe a hatékony kapcsolattartás érdekében,  

- a tanuló esetleges speciális táplálkozására vonatkozó különleges adatok érdekében,  

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására vonatkozó adatok az ingyenes 

vagy kedvezményes juttatások megállapítása érdekében. 

(5) A (4) bekezdés szerinti adatkezelés esetén az érintett szülőjének/törvényes képviselőjének 

a hozzájárulását kell kérni. 
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(6) Adattovábbítás: körzeti védőnő, házi gyermekorvos, családgondozó, gyermekjóléti 

szolgálat, Gyámhatóság, jegyző, foglalkoztatási szerv. 

(7) Adattárolás időtartama: az adatkezelést előíró jogszabályokban meghatározott ideig. 

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az adattárolás ideje annak visszavonásáig is tarthat, 

szerződéses jogviszony esetén a szerződés megszűnését követően az elévülési ideig 

(főszabályként 5 év). 

(8) Adatkezelés módja: elektronikus, papíralapú. 

 
 

7. ADATKEZELÉS AZ EZÜSTJUHAR NYUGDÍJASHÁZBAN 

(1) Adatkezelés   célja: a jogosult/törvényes képviselő által előterjesztett kérelem alapján 

történő Nyugdíjasház szolgáltatásaihoz kapcsolódó adatkezelés. 

(2) Adatkezelés jogalapja: 

- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a Szociális ellátásokról (továbbiakban: 

Szt.), 
- 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről, 
- Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.15.) önkormányzati 

rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról, 
- Rendelet 6. cikk (1) bek a) pont, 
- Rendelet 6. cikk (1) bek. e) pontja, 

- Rendelet 9. cikk (2) bek. a) és b) pontjai.  

(3) Kezelt személyes adatok köre különösen: 

- az ellátását igénybe vevő neve (leánykori neve),  

- anyja neve, 

- születési helye és ideje,  

- neme,  

- lakóhelyének, tartózkodási helyének címe,  

- társadalombiztosítási azonosító jele,  

- nyugdíjas törzsszám, 

- szolgáltatást igénybevevő jövedelmére vonatkozó adatok, 

- hozzátartozó neve, lakcíme, elérhetősége. 

(4) Adattárolás időtartama: az adatkezelést előíró jogszabályokban meghatározott ideig. 

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az adattárolás ideje annak visszavonásáig is 

tarthat. 

(5) Adatkezelés módja: elektronikus, papíralapú. 
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8. ADATKEZELÉS FOGLAKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN 

Adatkezelő a közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban, illetve megbízási jogviszony 

alapján foglalkoztatottak (továbbiakban: foglalkoztatottak) személyes adatait kezeli. 

(1) Adatkezelés jogalapja:  

- 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (továbbiakban: Mt.), 

- 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról (továbbiakban: Kjt.), 

- Rendelet 6. cikk (1) bek a) pontja. 

(2) Kezelt személyes adatok köre a foglalkoztatás jellegéhez képest kerül meghatározásra, 

különösen: 

- neve (leánykori neve), 

- születési helye, ideje 

- anyja neve 

- TAJ száma, adóazonosító jele 

- lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma 

- családi állapota 

- gyermekeinek születési ideje 

- egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete 

- legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi) 

- szakképzettsége(i) 

- iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint 

meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai 

- tudományos fokozata 

- idegennyelv-ismerete 

- a korábbi jogviszonyban töltött időtartamok megnevezése, 

- a munkahely megnevezése, 

- a megszűnés módja, időpontj 

- a közalkalmazotti jogviszony kezdete 

- állampolgársága 

- a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte 

- a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló 

időtartamok, 

- a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele 

- e szervnél a jogviszony kezdete 

- a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása, FEOR-

száma 

- címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai 

- a minősítések időpontja és tartalma 

- személyi juttatások, 

- a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama, 

- a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott idejű 

áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai, 
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- a közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai (41. § 

(1)–(2) bek.). 

(3) Az adatok címzettjei: a munkáltatói jogkör gyakorlója, Hetes Község Önkormányzata, 

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal, Magyar Államkincstár, Központi Statisztikai Hivatal. 

(4) Adattárolás időtartama: a különböző jogszabályokban meghatározott időpontig, 

főszabályként  a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését 

követő öt évig köteles megőrizni.    

(5) Adatkezelés módja: elektronikus, papíralapú. 

 

8.1. Pályázók adatainak kezelése 

Adatkezelő a munkaerő toborzáshoz, kiválasztáshoz külső partner (pl. fejvadász) nem vesz 

igénybe, a felvételi eljárás során – közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódóan - a 

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán 

(www.kozigallas.hu) teszi közzé az álláspályázatokat. 

(1) Adatkezelés célja: a pályázatot benyújtó személyek azonosítása, kapcsolattartás,  a 

munkakör betöltésére alkalmas személy kiválasztása. 

(2) Adatkezelés jogalapja: a pályázó hozzájárulása megadásáig a Rendelet 6. cikk (1) 

bekezdés f) pontja szerint jogos érdek alapján (Szabályzat 13. számú melléklet) a 

hozzájárulás megadását követően a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint önkéntes 

hozzájárulás alapján kezeli az adatokat.  Adatkezelő a pályázótól/jelentkezőtől hozzájárulást 

kér a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás jelen Szabályzat 3. számú mellékletében 

lévő adatkezelési tájékoztató megismerését követően a Szabályzat 4. számú mellékletét 

képező adatkezelési hozzájárulásban adja meg. 

 (3) Kezelt személyes adatok köre, a foglalkoztatási jelleghez igazodóan:  

- Kjt. 20/A. § (5) bek alapján a munkakör betöltéséhez szükséges adatok, 

- Mt.10. § (1) - (4) bekezdései alapján mindazok az adatok, amelyeket a pályázó önként 

szolgáltat, illetve, amely a munkakör betöltéséhez szükségesek. 

(4) Az adatok címzettje: a munkáltatói jogkör gyakorlója, a pályázati eljárás lefolytatásában 

közreműködő munkatársai. 

(5) Adattárolás időtartama: Adatkezelő a pályázatban szereplő személyes adatokat a 

pályázat elbírálásáig kezeli. A sikertelen pályázatot az erre vonatkozó döntést követően a 

pályázat kiírója a pályázónak visszajuttatja, elektronikus úton beérkezett pályázatot 

megsemmisíti, illetve törli.  

(6) Adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan. 
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8.2. Munkavégzésre alkalmas állapot ellenőrzése 

(1) Adatkezelés célja: Adatkezelő jogos érdekének és jogszabályi kötelezettségének 

megfelelően a munkavégzésre alkalmas állapotot eseti jelleggel ellenőrizheti.  

(2) Adatkezelés jogalapja: 

- Mt. 52. § (1) bek, 

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 60. § (1) bek, 

- Rendelet 6. cikk (1) bek f) pont. 

(3) Kezelt személyes adatok köre: 

− ellenőrzött személy neve, munkaköre,  

− ellenőrzést végző személy és tanúk neve, aláírása, beosztása,  

− ellenőrzés ideje, helye, eredménye,  

− észlelt tünetek,  

− pozitív eredmény esetén az elismerés vagy el nem ismerés ténye,  

− a kifogás indoka, vérminta sorszáma,  

− vérvizsgálat eredménye,  

− el nem ismerés esetén a betegség, gyógyszer megnevezése 

(4) Adatok címzettje: a munkáltatói jogkör gyakorlója. 

(5) Adattárolás időtartama: az ellenőrzésből fakadó jogok és kötelezettségek által 

megalapozott igények érvényesítésére nyitva álló határidő.   

(6) Adatkezelés módja: papíralapú. 

 

8.3.  Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés 

(1) A foglalkoztatottal, illetve leendő foglalkoztatottal szemben csak olyan alkalmassági 

vizsgálat alkalmazható, amelyet a foglakoztatára vonatkozó jogszabály ír elő. 

(2) Adatkezelés célja: közalkalmazotti jogviszony/munkaviszony jogviszony létesítése, 

fenntartása, munkakör betöltése. 

(3) Adatkezelés jogalapja:  

- Mt., 

- Infotv., 

- 1997. évi XLVII. tv. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről (továbbiakban: Eüak) 

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

- 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 

alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről.  
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(4) Kezelt adatok köre különösen: 

- név, 

- lakcím, 

- születési adatok, 

- anyja neve, 

- társadalmobiztosítási azonosító jele (TAJ szám), 

- arra vonatkozó adatok, hogy a munkavállaló a munkakör betöltésére alkalmas vagy nem. 

(5) Az adatok címzettjei: A vizsgálat eredményt a vizsgált munkavállalók, illetve a 

vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató csak azt az információt 

kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen 

feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját 

azonban a munkáltató nem ismerheti meg (Eüak 8. § (1) bek, illetve a NAIH/2018/2444/2/V 

ügyszámú állásfoglalás). 

(6) Adattárolás időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3+1 év. 

(7) Adatkezelés módja: elektronikus, papíralapú 

 

8.4. Adatkezelő informatikai eszközeinek ellenőrzése 

Céges laptop használata: A munkavállalók jogosultak a személyhez köthető laptopot, 

magáncélra használni. A munkavállaló részére átadott céges laptop telepítését Adatkezelő 

informatikai feladatokkal megbízott személye végzi el. Tilos ismeretelen eredetű, a 

számítógépet veszélyeztető programok letöltése, telepítése.  A laptop Adatkezelő részére 

történő visszaadása előtt a magánjellegű és személyes adatokat tartalmazó fájlokat (beleértve 

a fényképeket is) kötelesek törölni. Adatkezelő jogosult a céges laptopot esetenként 

ellenőrizni. 

 

8.5. Foglalkoztatottak tevékenységének ellenőrzése 

(1) Adatkezelés célja: Adatkezelő jogos érdekének megfelelően (Szabályzat 14. számú 

melléklet) a munkavállalók tevékenységét ellenőrzi jelenléti ív útján is. 

(2) Adatkezelés jogalapja: Mt., és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. 

(3) Kezelt adatok köre: foglalkoztatott neve és aláírása, érkezés, távozás ideje, távollétre utaló 

megjegyzés. 

(4) Az adatok kezelésének időtartama: az ellenőrzés joghatásaihoz képest kerül 

meghatározásra, az ellenőrzésből fakadó jogok és kötelezettségek által megalapozott igények 

érvényesítésére nyitva álló határidő.   
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9. ADATKEZELÉS ADÓ- ÉS SZÁMVITELI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE 

CÉLJÁBÓL  

9.1.Adatkezelés a munkáltatói adó-, és járulékkötelezettséggel kapcsolatban 

Adatkezelő önállóan működő költségvetési szerv. Adatkezelő pénzügyi és gazdálkodási 

feladatait külön megállapodás alapján a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal (7432 Hetes, 

Rákóczi utca 34.) látja el. 

(1) Adatkezelés célja: Adatkezelő törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése 

(adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj 

ügyintézés) érdekében kezeli a foglalkozatottak személyes adatait.  

(2) Adatkezelés jogalapja:  

- 1995. évi CXVII. tv.  a személyi jövedelemadóról (továbbiakban: Szjatv.), 

-  2000. évi C. tv. a számvitelről (továbbiakban: Sztv.), 

-  2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról (továbbiakban: Áfatv.), 

-  2017. évi CL. tv az adózás rendjéről (továbbiakban: Art.). 

 

(3) Kezelt adatok köre: a jogszabályokban meghatározottak. 

(4) Adatok címzettjei: Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal adózási, könyvviteli, 

bérszámfejtési, társadalom- biztosítási feladatait ellátó munkavállalói, adatfeldolgozója, 

Társadalombiztosítási Szakigazgatási Szerv, Magyar Államkincstár. 

(5) Adattárolás időtartama: az adatkezelést meghatározó jogszabályokban meghatározott 

ideig. 

(6)  Adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan. 

 

9.2.Megrendelésekhez kapcsolódó adatkezelés 

(1) Adatkezelés célja: az Adatkezelő által igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódóan 

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szerződés teljesítése, számlázás céljából kezeli üzleti 

partnerei adatait. 

Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli 

kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vele kapcsolatba lépő 

természetes és jogi személyek törvényben meghatározott adatait. Az adatkezelési tájékoztató 

jelen Szabályzat 5. számú melléklete tartalmazza. 

(2) Adatkezelés jogalapja:  

-  Sztv., 

-  Áfatv, 

-  Art, 

- a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. 

(3) Kezelt adatok köre: az Áfatv. 169. §-ában meghatározott adatok. 

(4) Az adatok címzettjei: Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal könyveléssel kapcsolatos 

feladatokat ellátó köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői.  
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(5) Adattárolás időtartama:  

- A megrendelésben szereplő és pénzügyi teljesítéshez kapcsolódó adatokat Adatkezelő a 

számvitel rendjéről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig őrzi;  

- A KIRA rendszerben, továbbá az iratkezelő rendszerben kezelt adatokat az Adatkezelő 50 

évig őrzi. 

(6)  Adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan. 
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10. WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

(1) Adatkezelés célja: az Adatkezelő bemutatása, kapcsolatfelvétel biztosítása érdekében a 

Fenntartó honlapján (www.hetes.hu) a műkődésére vonatkozó adatokat közzéteszi. 

(2) Kezelt adatok köre:  

- Bölcsöde: Adatkezelő adatai, (intézményvezető neve, elérhetősége,) tevékenységének 

bemutatása, illetve fényképekkel ilusztrálása, 

- Nyugdíjasház: Felvételi kérelem adatai: név, születési név, anyja neve, születési helyés 

idő, lakóhely, tartózkodási hely, állampolgárság, TAJ szám, tartásra kötelezett neve, 

elérhetősége, telefonszáma, legközelebbi hozzátartozó neve, lakóhelye, telefonszáma, 

kérelmezővel egy háztartásban élők száma, ellátásra vonatkozó adatok, egészségügyi állapotra 

vonatkoó orvosi igazolás jövedelemnyilatkokzat, vagyonnyilatkozat. 

(3) Adatok tárolása és törlése: a változásokat követően azonal, az előző állapot törlésével. 

 

11. ADATTOVÁBBÍTÁS SZABÁLYAI 

11.1. Adattovábbítás jogszabályi kötelezettség alapján 

(1) Adatkezelő az érintettek jogainak védelme érdekében megtesz minden tőle elvárható 

ésszerű erőfeszítést. 

(2) Személyes adatokat továbbítani, vagy adatszolgáltatást teljesíteni csak akkor lehet, ha 

ahhoz az érintett/érintett törvényes képviselője hozzájárult, vagy jogszabály ezt előírja, vagy 

megengedi és az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 

(3) Adatkezelő nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban 

biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. 

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

kedvezményre való jogosultsága. 

(4) Adatkezelő valamennyi adatkezeléséről – a Szabályzat 6. melléklet szerinti módon– 

nyilvántartást vezet. Adatkezelő a nyilvántartást minden év december 31. napjáig 

felülvizsgálja és a felülvizsgálatról – a Szabályzat 7. melléklet szerint – készült 

jegyzőkönyvet, valamint a felülvizsgált nyilvántartást 30 napon belül megküldi az 

adatvédelmi tisztviselőnek, aki vezeti az Adatkezelő adattovábbítási nyilvántartását.  

(5) Az adattovábbítást a Szabályzat 8. számú melléklet szerinti, az adatszolgáltatást a 

Szabályzat 9. számú melléklet szerinti nyilvántartás vezetésével egyidejűleg szervezeti 

egységenként kell vezetni. Az adattovábbítási nyilvántartás egy másolati példányát – a 

tárgyévet követő év január 15. napjáig – az adatvédelmi tisztviselő részére át kell adni.  

(6) Abban az esetben, ha az adattovábbítást nem lehet jogszerűen teljesíteni, az 

adattovábbítást meg kell tagadni és ennek tényéről az igénylőt írásban értesíteni. 

 

11.2. Tájékoztatás (adattovábbítás) a szülők/törvényes képviselők részére (Bölcsöde) 

(1) Adatkezelő a gyermek fejlődésével, az intézmény működésének rendjével, továbbá 

jogszabályban meghatározott intézkedésével kapcsolatban a tanév során szóbeli, valamint 

http://www.hetes.hu/
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írásbeli tájékoztatást ad a szülőknek/törvényes képviselőknek. 

(2) A szülők tájékoztatása az alábbi módon történhet: 

- beszélgetések – a gyermek reggeli átvételekor, délutáni kiadásakor, 

- szülővel történő beszoktatás, 

- szülői értekezlet, 

- családlátogatás, 

- üzenőfüzet (lsd: dokumentáció), 

- törzslap, 

- egyéni beszélgetések a kisgyermeknevelővel előre egyeztetett időpontban 

- hirdetőtábla, 

- „Bölcsi – kóstolgatók”, nyílt napok, 

- közös ünnepek 

- írásos tájékoztatók, 

- szervezett programok. 

(3) Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülői engedélyt az elévülési idő végéig nyilván 

kell tartani. 

 

11.3. Tájékoztatás (adattovábbítás) a hozzátartozók részére (Nyugdíjasház) 

(1)  Adatkezelő a gyermek fejlődésével, az intézmény működésének rendjével, továbbá 

jogszabályban meghatározott intézkedésével kapcsolatban a tanév során szóbeli, valamint 

írásbeli tájékoztatást ad a szülőknek/törvényes képviselőknek. 

(2) A szülők tájékoztatása az alábbi módon történhet: 

- beszélgetések – a gyermek reggeli átvételekor, délutáni kiadásakor, 

- szülővel történő beszoktatás, 

- szülői értekezlet, 

- családlátogatás, 

- üzenőfüzet (lsd: dokumentáció) 

- egyéni beszélgetések a kisgyermeknevelővel előre egyeztetett időpontban 

- hirdetőtábla, 

- „Bölcsi – kóstolgatók”, nyílt napok, 

- közös ünnepek 

- írásos tájékoztatók, 

- szervezett programok. 

(3) Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülői engedélyt az elévülési idő végéig nyilván 

kell tartani. 

 

11.4. Titoktartási kötelezettség 

(1) A nevelői, ápolói munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki közreműködik 

a feladat ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási 

kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, 

információt illetően, amelyről a gyermekkel, szülővel való kapcsolattartás során szerzett 

tudomást.  
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(2)  E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül 

fennmarad.  

 

11.5. Iratkezelés 

(1) Az iratkezelés rendjét Adatkezelő a köziratokról, 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 Iratkezelési Szabályzatban határozta meg. 

 

12. ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYOK 

Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása 

céljából, hogy az adatok megfelelő szintű biztonságát garantálja, ideértve különösen a 

személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas 

jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását, ellenálló képességét, valamint egy 

incidens esetén a személyes adatokhoz való hozzáférés és az adatok rendelkezésre állásának 

kellő időben való visszaállítását. 

12.1. Papír alapon tárolt adatok kezelése 

Adatkezelőnél kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet:  

- nyomtatott irat,  

- elektronikus adat,  

- elektronikusan létrehozott, de papír alapon archivált adat. 

 

Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes rendszerrel is 

vezethetők.  

Adatkezelő a személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket foganatosítja: 

 a) Tűz- és vagyonvédelem: Az irattári kezelésbe vett iratokat zárható, száraz, az iratok 

állagának megóvására alkalmas helyiségben kell elhelyezni.  

b) Hozzáférés-védelem: A folyamatos kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők 

férhetnek hozzá. A személyzeti valamint a bér- és munkaügyi iratokat zárható helyiségben és 

zárható lemezszekrényben, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos iratokat zárható helyiségben 

és zárható iratszekrényekben, az egyéb személyes adatokat pedig legalább zárható 

helyiségben kell őrizni.  

c) Archiválás: Az archiválást az Adatkezelő iratkezelési és selejtezési szabályzatának, 

valamint az irattári tervnek megfelelően kell végrehajtani.  

 

12.2. Elektronikusan tárolt adatok kezelése 

Adatkezelő hálózatán kezelt személyes adatok, adatállományok védelme érdekében az alábbi 

intézkedésekről gondoskodik: 

- vizsgálja a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos 

bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét,  

- vizsgálja az arra való képességet fizikai vagy műszaki incidens esetén, hogy a személyes 

adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen 
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állítani,  

- kialakítja az informatikai biztonság keretében az adatkezelés biztonságának garantálására 

hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres felmérésére és 

értékelésére szolgáló eljárást,  

- a biztonság megfelelő szintjének meghatározására kockázatelemzést végez a továbbított, 

tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, 

elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz 

való jogosulatlan hozzáférésből felmerülő kockázatok azonosítására és azok súlyának az 

általuk okozható kár meghatározására, 

- az érintettek adatait kezelő hálózat vírusvédelméről gondoskodik, 

- az adatokhoz és a számítástechnikai eszközökhöz való illetéktelen hozzáférést jelszavakkal 

is megakadályozza. 

- az adatállományok kezelését úgy szervezi, hogy részleges vagy teljes megsemmisülésük 

esetén tartalmuk rekonstruálhatók legyenek. 

 

13. ADATVÉDELMI INCIDENS 

13.1. Az adatvédelmi incidens 

(1) Adatvédelmi incidens fogalma: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt 

vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 

elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan 

hozzáférést eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.) 

(2) A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek példálózó felsorolással: adatok téves 

továbbítása, szerver elleni támadások, honlap feltörése, papíralapon tárolt adatok 

elvesztése, megsemmisítése. 

 

13.2. Adatvédelmi incidensek kezelése 

(1) Adatkezelő az adatvédelmi incidensek megelőzése, a bekövetkezett incidens kezelése, a 

vonatkozó jogi előírások betartása, valamint az érintett tájékoztatása céljából – a Szabályzat 

10. számú melléklete szerinti – nyilvántartást vezet.  

(2) Adatkezelő munkavállalói indokolatlan késedelem nélkül kötelesek tájékoztatni az 

adatvédelmi tisztviselőt, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek. 

(3) Adatvédelmi incidens estén az adatvédelmi tisztségviselő haladéktalanul megvizsgálja a 

bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi 

incidensről, vagy téves riasztásról van szó.  Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:  

a) az incidens bekövetkezésének helyét és időpontját, 

b) az incidens leírását, körülményeit, hatásait, 

c) az incidens során érintett adatok körét, számosságát, 

d) az incidenssel érintett személyek körét, 

e) az incidens elhárítása érdekében megtett intézkedések leírását, 

f) a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását, 

g) az adatvédelmi incidenst az informatikai csoportvezető vagy az adatvédelmi tisztviselő 

indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az  

adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak,  
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kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a 

természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.  

 

Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem 

igazolására szolgáló indokokat is. 

(4) Az incidens bekövetkezéséről – ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal 

a természetes személyek jogaira – a tudomásra jutástól számított 72 órán belül– bejelenti a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóságnak. 

(5) Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a 

természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Iskola – a 11. számú melléklet 

szerinti módon – indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi 

incidensről. 

(6) Az érintettet nem kell tájékoztatni az adatvédelmi incidensről, ha: 

- az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és 

ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében 

alkalmazták, különösen azokat, az intézkedéseket, amelyek a személyes adatokhoz való 

hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

- az adatkezelő adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedést tett, amelyek 

biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázatot a 

továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg, 

- a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ebben az esetben az érintetteket 

nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell 

hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

(7) Az adatvédelmi incidensekre vonatkozó nyilvántartást 5 évig meg kell őrizni. 

 

  



26 
 

EZÜSTJUHAR SZOCIÁLIS KÖZPONT 

7432 Hetes, Vikár B. u. 74/C. 

 

14.ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI 

(1) Adatkezelő a GDPR 30. cikke alapján az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályi 

előírásoknak való megfelelés bizonyítása érdekében írásbeli nyilvántartást vezet az 

adatkezelési tevékenységek fajtáiról. Adatkezelő a felügyeleti hatósággal való együttműködés 

keretében és ezeket a nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé teszi az érintett adatkezelési 

műveletek ellenőrzése érdekében. A személyes adatok kezeléséről készített nyilvántartásnak a 

Szabályzat 6. számú melléklete szerinti adatokat kell tartalmaznia. 

(2) Az adatkezelési nyilvántartást Adatkezelő vezet, amelyet minden év január 31. napjáig 

megküld az adatvédelmi tisztviselőnek, aki ez alapján vezeti az Iskola adatkezelési 

nyilvántartását. 

(3) Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, 

visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási 

jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján. Az 

érintetti jogok gyakorlása során figelembe kell venni Adatkezelő tevékenységre vonatkozó 

jogszabályi előírásokat is. 

(4) Adatkezelő szervezeti egységei az érintettek az jogainak biztosításról Szabályzat 12. 

számú melléklete szerinti tartalommal nyilvántartást vezetetnek, a nyilvántartás tartalmazza 

az érintettek által a joggyakorlás során benyújtott kérelmeket és az Adatkezelő arra tett 

intézkedéseit. A szervezeti egységek a nyilvántartást minden év január 31. napjáig 

megküldik az adatvédelmi tisztviselőnek, aki ez alapján vezeti az érintetti jogok 

gyakorlásának biztosításáról vezetett nyilvántartását. 

 

14.1. Tájékoztatáshoz való jog 

(1) Adatkezelő az érintettek megfelelő tájékoztatása érdekében adatkezelési tájékoztatót ad ki. 

Az adatkezelési tájékoztatót könnyen hozzáférhető kell tenni és azt közérthetően, világosan és 

egyszerű nyelvezettel kell megfogalmazni. 

 

14.2. Az érintett hozzáféréshez való joga 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést 

kapjon.  

(2) Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az 

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett 

kérelmére az információkat Adatkezelő elektronikus úton is biztosíthatja. 

(3) A hozzáféréshez való jog személyesen vagy írásban (e-mail, levél) a 7432 Hetes, Vikár 

B. u. 74/C. szám alatti postacímen keresztül gyakorolható. 
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14.3. Helyesbítés joga 

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok 

helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az 

érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő 

nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

 

14.4. Törléshez való jog (“az elfeledtetéshez való jog”) 

(1) Az adatkezelés törlésére irányuló jog biztosítása során az érintett jogosult arra, hogy 

kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül vizsgálja meg:  

- a személyes adatokra szükség van-e még abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték,  

- az érintett visszavonta-e az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja  

- az érintett tiltakozott-e az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre,  

- az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történt és az érintett tiltakozott-e az 

adatkezelés ellen,  

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték-e,  

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítése miatt kell-e törölni,  

- a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került-e sor,  

- az értetett tiltakozott-e az adatkezelés ellen,  

- az értetett tiltakozott-e a profilalkotás ellen, 

(2) Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy 

kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, 

ha: 

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték; 

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja; 

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre; 

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor. 

(3) Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:  

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;  

- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

-  a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási 
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célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy  

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

14.5. Adatkezelés korlátozáshoz való jog 

(1) Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 

valamelyike teljesül: 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának 

ellenőrzését; 

- az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

(2) Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az 

érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az 

Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

14.6. Adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

 

14.7. Tiltakozáshoz való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az  

- közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, 

- az adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 

profilalkotást is. 

(2) Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 

azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

(3) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett 

jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő 

kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez 

kapcsolódik.  

 

 



29 
 

EZÜSTJUHAR SZOCIÁLIS KÖZPONT 

7432 Hetes, Vikár B. u. 74/C. 

14.8. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált 

adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve 

joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

(2) Nem illeti meg az érintettet a fenti jogosultság, ha az  

- adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése 

érdekében szükséges, 

- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, 

amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét 

szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán 

alapul. 
 

14.9. Visszavonás joga 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

 

14.10. Eljárási szabályok 

(1) Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a Rendelet 15–22. cikk szerinti 

kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem 

összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. 

(2) A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a 

kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett 

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, 

kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

(3) Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem 

nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az 

érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt 

nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

(4) Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett 

kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az 

adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért 

intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, 

vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

(5) Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi 

helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes 

adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést 

igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az 

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett 

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban 
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kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

 
14.11. Kártérítés és sérelemdíj 

(1) Minden személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni 

vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az 

adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik 

felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban 

meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az 

adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. 

(2) Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az 

adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az 

adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó 

egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. 

(3) Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy 

a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. 

 

14.12. Bírósághoz fordulás joga 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az 

alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság 

az ügyben soron kívül jár el. 

 

14.13. Adatvédelmi Hatósághoz benyújtható panasz 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet 

fordulni. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefon: + 36 1 391-1400 

15.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

(1) A jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 201………………. napján készült. 

(2) Jelen Szabályzatot az Adatkezelő valamennyi foglalkoztatottjának meg kell ismernie. 

(3) Az Intézményvezető gondoskodik a Szabályzat rendszeres felülvizsgálatáról, 

módosításáról. 

 

Hatályos 2019…………... napjától  

                                  

 

 

 

                                 Kéhlerné Baracsi Piroska 

                                   Intézményvezető           

 

 
 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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1.számú melléklet  

 

Ezüstjuhar Szociális Központ 

Adatvédelmi tájékoztató 

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: 

GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Ezüstjuhar Szociális Központ az érintettek részére a 

személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja. 

 

 

Adatkezelő neve és elérhetősége Ezüstjuhar Szociális Központ  

7432 Hetes, Vikár B. u. 74/C.    

Adatkezelő képviselőjének neve és 

elérhetősége 

 

Adatvédelmi tisztviselő neve és 

elérhetősége 

 

Adatkezelést folytató szervezeti egység 

megnevezése 

 

Adatkezelés célja  

Adatkezelés jogalapja  

Adatok továbbítása vagy tervezett 

továbbítása esetén az adattovábbítás 

címzettjei 

 

Érintettek köre  

Kezelt adatok köre  

Személyes adatok törlésének időpontja  

 

AZ ÖN JOGAI 

Tájékoztatáshoz való jog 

Az adatkezelési tájékoztatót könnyen hozzáférhető kell tenni és azt közérthetően, világosan és 

egyszerű nyelvezettel kell megfogalmazni. 

 

Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a) az adatkezelés céljai; 

b) az érintett személyes adatok kategóriái; 

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 

adatokat közölték vagy közölni fogják; 

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 

időtartam meghatározásának szempontjai; 

e) az érintetti jogokról tájékoztatást kérjen; 

f) felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 
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információ; 

h) az automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.  

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az 

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. A másolat 

igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

 

Helyesbítéshez való jog 

Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

 

Törléshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését 

kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték; 

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja; 

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar 

jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor. 

 

Adatkezelésének korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését; 

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

vagy 

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  

 

 

 

 

 

Tiltakozáshoz való jog 
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Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az 

adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló 

profilalkotást is.  

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az 

Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 

amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.  

 

Adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, 

hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére 

bocsátotta, ha: 

a) ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés 

teljesítése  

b) és az adatkezelés automatizált módon történik. 

 

JOGORVOSLAT 

 

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az 

Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (a törvényszékek 

felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: 

http://birosag.hu/torvenyszekek). 

Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a 

szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti 

tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése 

megsérti e rendeletet. 

 

Felügyeleti hatóság: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

telefon: +36 (1) 391-1400 

honlap:       www.naih.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://birosag.hu/torvenyszekek
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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2. számú melléklet 

 

Ezüstjuhar Szociális Központ   

Adatkezelési Hozzájárulás 

 

 

Alulírott Név: ……………………………………………………………………………….. 

születési hely, idő: ……………………………………………………………………... …. 

anyja neve: ………………………………………………………………………………… 

állandó lakcím: ……………………………………………………………………………. 

Törvényes képviselő [szülő, gyám, gondnok] név: ………………………………………… 

születési hely, idő:………………………………………………………………………….. 

anyja neve:…………………………………………………………………………………. 

állandó lakcím: …………………………………………………………………………….. 

gondnoki kirendelő határozat száma:………………………………………………………. 

(továbbiakban: Adatkezeléssel érintett személy)  

 

Adatkezelő: 

Elnevezés: Ezüstjuhar Szociális Központ 

Székhelye: 7432 Hetes, Vikár B. u. 74/C.  

 

Aláírásommal hozzájárulok személyes adataim, meghatározott célból történő kezeléséhez az 

alábbiak szerint:  

Az adatkezeléssel érintett személyes adatai:……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

Az adatkezeléssel érintett különleges adatai:…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Az adatkezelés célja:………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

  

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen 

vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 

helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 

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

több tényező alapján azonosítható; 

Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy 

világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a 

természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az 

egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális 

irányultságára vonatkozó személyes adatok. 

 

Nyilatkozom, hogy a hozzájárulást azon tájékoztatás alapján adom meg, hogy személyes 

adataok kezelése az adatkezelési cél megvalósításához feltétlenül szükségesek.  

Nyilatkozatom visszavonásig érvényes, hozzájárulásomat bármikor, korlátozás nélkül 
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visszavonhatom. 

Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, azok kezeléséhez 

önként, és megfelelő tájékoztatást követően járultam hozzá. A valótlan adatszolgáltatással 

járó következményeket vállalom. 

 

 

Az érintett adatkezeléshez fűződő jogai: az Adatkezelőnél a tárolt személyes adataim 

tekintetében  

a) tájékoztatását személyes adataim kezeléséről,  

b) személyes adataimhoz való hozzáférés biztosítását, 

c) a tárolt személyes adataimnak helyesbítését jogszabály által meghatározott estekben,  

d) az adatkezelés korlátozását jogszabály által meghatározott esetekben, 

e) az adatok hordozásának biztosítását,  

f) jogszabályban meghatározott esetekben tiltakozhatok az adatkezelés ellen,  

g) személyes adataim törlését vagy zárolását kérhetem.  

 

Jogérvényesítési lehetőségeket az Infotv, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény (Ptk) tartalmazza. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak sérelme esetén az 

érintett bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat.  

 

Jelen nyilatkozat 2, azaz kettő, egymással mindenben megegyező példányban készült, 

amelyből Adatkezelőt, 1 példány engem, mint adatkezeléssel érintett személyt illeti meg. 

 

Kelt:…………………, …………év …………hónap ……nap 

 

 

 

 

………………………… 

Aláírás 

Adatkezeléssel érintett személy törvényes képviselője 
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3.számú melléklet 

 

Ezüstjuhar Szociális Központ 

Adatvédelmi tájékoztató álláspályázatokhoz kapcsolódó személyes adatkezelésre 

vonatkozóan 

 

Jelen Adatvédelmi tájékoztató az Adatkezelő által álláspályázatokkal összefüggő személyes 

adatkezelésre vonatkozik, és 2018. május 25. napjától hatályos.  

Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló az 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek 

figyelembevételével készült.  

 

1. Adatkezelő adatai  

Adatkezelő: Ezüstjuhar Szociális Központ 

Székhelye: 7432 Hetes, Vikár B. u. 74/C.  

Adatvédelmi tisztviselő neve, e-mail címe: 

 

2.Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a pályázó személy 

hozzájárulása.  

3. Adatkezelés célja a pályázatot benyújtó személyek azonosítása, kapcsolattartás,  a 

munkakör betöltésére alkalmas személy kiválasztása. 

4. Kezelt adatok köre: 

Az érintettről kezelt 

személyes adat 

Az adatkezelés célja 

Közalkalmazottak esetén 
Név, cím, telefonszám (vezetékes és/vagy 

mobiltelefonszám), e-mail cím 
Pályázó azonosítása, kapcsolattartás 

Munkakör betöltéséhez szükséges adatok Pályázat elbírálása 
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak esetén 

Mt.10. § (1) - (4) bekezdései alapján 

mindazok az adatok, amelyeket a pályázó 

önként szolgáltat, illetve, amely a munkakör 

betöltéséhez szükségesek. 

Pályázat elbírálása 

 

 

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

Hozzáféréshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon. 

 

Helyesbítés joga 

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok 

helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az 
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érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő 

nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

 
Törléshez való jog (“az elfeledtetéshez való jog”) 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy 

kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték; 

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja; 

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre; 

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor. 

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:  

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;  

- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;  

- a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási 

célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy 

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

Korlátozáshoz való jog 

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 

valamelyike teljesül: 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 

azok felhasználásának korlátozását; 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, 

de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez; vagy 

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 
Adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 
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és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

 
Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja 

- közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, 

- az adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 

profilalkotást is. 
 

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt 

olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 

 

Visszavonás joga 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

Jogorvoslat 

Tájékoztatom, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban panaszával az Adatkezelő 

adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.  

Bejelentéssel élhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál 

(www.naih.hu), személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén 

jogosult továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni 

(www.birosag.hu/torvenyszekek). 
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4. számú melléklet 

 

Ezüsstjuhar Szociális Központ  

Adatkezelési Hozzájárulás 

Foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőző eljárásban 

 

Alulírott  

Név: ……………………………………………………………………………………. 

születési hely, idő: ……………………………………………………………………...  

anyja neve: …………………………………………………………………………….. 

állandó lakcím: ………………………………………………………………………… 

(továbbiakban: Adatkezeléssel érintett személy)  

 

Adatkezelő: Ezüstjuhar Szociális Központ 

Székhelye: 7432 Hetes, Vikár B. u. 74/C.  

 

Aláírásommal hozzájárulok, hogy Adatkezelő személyes adataimat kezelje az alábbiak 

szerint:  

Az adatkezeléssel érintett személyes adataim a szakmai önéletrajzomban, valamint a 

végzettségemet igazoló okiratokon feltüntetett adatok. 

Az adatkezelés célja a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését megelőzően a 

pályázati elbíráslásához szükséges személyes adatok kezelése. 

Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, azok kezeléséhez 

önként, és megfelelő tájékoztatást követően járultam hozzá. A valótlan adatszolgáltatással 

járó következményeket vállalom. 

Tudomással bírok arról, hogy a jelen nyilatkozatban megjelölt adatok felhasználása, a 

jogszabályok által előírt adatmegőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges idővel 

meghosszabbodhat. A fenti határidők továbbá az iratmegőrzésre jogszabályokban előírt 

határidők lejártát követően adataim a jelen adatkezelési hozzájárulásban rögzített célból nem 

kezelhetők tovább, azokat az Adatkezelő által működtetett adatbázis/okból törölni kell, illetve 

meg kell semmisíteni, kivéve, ha én magam kérem az adataim zárolását, vagy a törlés sértené 

az érdekeim.  

Jelen nyilatkozat 2, azaz kettő, egymással mindenben megegyező példányban készült, 

amelyből Adatkezelőt, 1 példány engem, mint adatkezeléssel érintett személyt illeti meg. 

 

Kelt:…………………, …………év …………hónap ……nap 

 

 

…………………………… 

Aláírás 

Adatkezeléssel érintett személy 
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5. számú melléklet 

 

Ezüstjuhar Szociális Központ 

Adatvédelmi tájékoztató szerződéses partnerek személyes adatai kezelésre vonatkozóan 

 

Jelen Adatvédelmi tájékoztató az Adatkezelő által szerződéses partnerek személyes 

adatkezelésre vonatkozik, és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) 

szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 

rendelkezéseinek figyelembevételével készült.  

 

1. Adatkezelő adatai  

Adatkezelő: Ezüstjuhar Szociális Központ 

Székhelye: 7432 Hetes, Vikár B. u. 74/C.  

Adatvédelmi tisztviselő neve, e-mail címe: 

2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, az adatok 

kezelése az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az adatkezeléssel érintett 

személy (Megrendelés címzettje) az egyik fél. 

3. Adatkezelés célja az Adatkezelő által igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódóan 

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szerződés teljesítése, számlázás miatt kezeli üzleti partnerei 

adatait. 

Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli 

kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vele kapcsolatba lépő 

természetes és jogi személyek törvényben meghatározott adatait.  

4. Kezelt adatok köre: 

Az érintettről kezelt 

személyes adat 

Az adatkezelés célja 

Természetes személyek esetén 

név, cím, telefonszám, e-mail, fax, 

adóazonosító jel, bankszámla száma, fizetési 

mód, a szerződés teljesítéséhez szükséges 

egyéb adatok, 

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szerződés 

teljesítése, számlázás miatt kezeli üzleti 

partnerei adatait. 

Egyéni vállalkozó esetén 

név, székhely, telefonszám, e-mail, fax, 

adószám, bankszámla száma, fizetési mód, a 

szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb 

adatok, 

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szerződés 

teljesítése, számlázás miatt kezeli üzleti 

partnerei adatait. 

 

Jogi személy esetén 

Jogi személy: név, székhely, telefonszám, e-

mail, fax, adószám, bankszámla, fizetési 

mód, kapcsolattartó neve, elérhetősége, a 

szerződés teljesítéséhez szükséges adatok. 

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szerződés 

teljesítése, számlázás miatt kezeli üzleti 

partnerei adatait. 
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Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

Hozzáféréshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon. 

 

Helyesbítés joga 

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok 

helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az 

érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő 

nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

 

Törléshez való jog (“az elfeledtetéshez való jog”) 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy 

kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték; 

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja; 

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre; 

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:  

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;  

- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;  

- a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási 

célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy 

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

Korlátozáshoz való jog 

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 

valamelyike teljesül: 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 

- az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 
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- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

vagy 

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 
 

Adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja 

- közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, 

- az adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 

profilalkotást is. 

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt 

olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 

Visszavonás joga 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

Jogorvoslat 

Tájékoztatom, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban panaszával az Adatkezelő 

adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.  

Bejelentéssel élhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál 

(www.naih.hu), személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén 

jogosult továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni 

(www.birosag.hu/torvenyszekek). 

 

 

 

 

 

 

http://www.birosag.hu/torvenyszekek
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6.számú melléklet 

 

 

Ezüstjuhar Szociális Központ   

Adatkezelési Nyilvántartás  

GDPR 30. cikk 

 

Az szervezeti egységeknek a szervezeti egység adatkezelési nyilvántartását az alábbi 

tartalommal (oszlop) az egyes adatkezelési tevékenységenként (sor) valamennyi tartalmi 

információ megadásával kell vezetnie.  

A szervezeti egységek által felállított adatkezelés nyilvántartások alapján vezeti az 

adatvédelmi tisztviselő a Közpon összesített adatkezelési nyilvántartását.  

 

 

Adatkezelő neve és elérhetősége Ezüstjuhar Szociális Központ  

7432 Hetes, Vikár B. u. 74/C.    

Adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége  
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége  
Adatkezelést folytató szervezeti egység 

megnevezése 
 

Adatkezelés célja  
Adatkezelés jogalapja  
Adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása 

esetén az adattovábbítás címzettjei 
 

Érintettek köre  
Kezelt adatok köre  
Profilalkotás történik?1 Igen/nem 

Nemzetközi adattovábbítás Igen/nem 

Személyes adatok törlésének időpontja  
Műszaki és szervezési biztonsági intézkedések 

általános leírása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes   

adatokat   valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi 

teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, 

megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy 

előrejelzésére használják. 
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7.számú melléklet 

 

Ezüstjuhar Szociális Központ 

Adatkezelési dokumentáció felülvizsgálatáról készült jegyzőkönyv 

 

Készült 20.. ……… napján az Ezüstjuhar Szociális Központ……………………székhelyén  

Jelen vannak  

……………………………… adatvédelmi tisztviselő  

……………………………… szervezeti egység képviselője 

 

A jelenlévők megállapítják, hogy a szervezeti egység az Adatkezelési Nyilvántartást a 

hatályos szabályzat szerint elkészítette az abban feltüntetett adatok teljes körűen és valódiak. 

 

A jelenlévők az Adatkezelési Nyilvántartás tartalmát felülvizsgálták.  

A vizsgálati eredmények dokumentálása a hiányzó vagy hiányos, eljárások pótlása határidő 

meghatározásával:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….  

A dokumentumok hiánytalanok / hiányzó dokumentumok felsorolása 

…………………………………………………………………………………………………..  

 

A határidő a dokumentációk pótlására a jelen jegyzőkönyv felvételét követő 30. nap, 

amely………………………….. 

 

A jelenlévők megállapítják, hogy a szervezeti egység a dokumentációt elkészítette az abban 

feltüntetett adatok teljes körűen és valódiak. 

 

Mellékletek:  

 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 ………………………….    …………………………………………….  

szervezeti egység képviselője     adatvédelmi tisztviselő 
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8.számú melléklet 

 

Ezüstjuhar Szociális Központ 

         Adattovábbítási nyilvántartás1  

 
Adatkezelő neve, elérhetősége Ezüstjuhar Szociális Központ  

7432 Hetes, Vikár B. u. 74/C.    

Szervezeti egység megnevezése  

Adattovábbítás sorszáma  

Adattovábbítás célja 

 

 

 

Adattovábbíttás jogalapja 

 
 

Adattovábbítás ideje 

 
 

Továbbított adatok köre2 

 
 

Megkeresett adatkezelő neve, címe 

 

 

Egyéb adatok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Az átláthatóság, elszámoltathatóság elvei indokolják a nyilvántartás vezetését. 
2 Például számlázáshoz szükséges adatok, követelés érvényesíthetőségéhez szükséges adatok 
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9.számú melléklet 

 

 

Ezüstjuhar Szociális Központ 

         Adatszolgáltatási nyilvántartás1  

 
Adatkezelő neve, elérhetősége Ezüstjuhar Szociális Központ  

7432 Hetes, Vikár B. u. 74/C.    

Szervezeti egység megnevezése  

Adattovábbítás sorszáma  

Adattovábbítás célja 

 

 

 

Adattovábbíttás jogalapja 

 
 

Adattovábbítás ideje 

 
 

Továbbított adatok köre2 

 
 

Megkeresett adatkezelő neve, címe 

 

 

Egyéb adatok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Az átláthatóság, elszámoltathatóság elvei indokolják a nyilvántartás vezetését. 
2 Például számlázáshoz szükséges adatok, követelés érvényesíthetőségéhez szükséges adatok 
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10.számú melléklet 

 

Ezüstjuhar Szociális Központ  

Adatvédelmi Incidens Nyilvántartása 

 

Adatkezelési tevékenység megnevezése:………………………………………………………….. 
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei:……………………………………………………………… 

  

Incidens iktatószáma:  

Incidens bekövetkezésének időpontja  

Incidensről való adatkezelői tudomásszerzés időpontja  

Incidensről való adatkezelői tudomásszerzés módja  

Adatvédelmi incidens jellege:  

Incidenssel érintet személyek kategóriái:  

Incidenssel érintet személyek száma  

incidenssel érintett adatok kategóriái  

Incidenssel érintett adatok hozzávetőleges száma  

Adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető 

következmények 

 

Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett / 

tervezett intézkedések 

 

Adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 

következmények enyhítését célzó intézkedések 
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11. számú melléklet 

 

 

 

Ezüstjuhar Szociális Központ 

 
Tárgy: tájékoztatás adatvédelmi incidensről 

 

…………………………… 

 

 

 

 

Tisztelt……………………..! 

 

Tájékoztatom, az Ezüstjuhar Szociális Központ, mint adatkezelő képviseletében, hogy az Ön személyes 

adatait érintően amelyeket a Szociális Központ kezel adatvédelmi incidenssel történt. 
 

Incidens bekövetkezésének időpontja  

Incidensről való adatkezelői tudomásszerzés időpontja  

Incidensről való adatkezelői tudomásszerzés  módja  

Adatvédelmi incidens jellege:  

Incidenssel érintet személyek kategóriái:  

Incidenssel érintet személyek száma  

incidenssel érintett adatok kategóriái  

Incidenssel érintett adatok hozzávetőleges száma  

Adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető 

következmények 

 

Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett / 

tervezett intézkedések 

 

Adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 

következmények enyhítését célzó intézkedések 

 

 

 

Hetes, 20…………………………….. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

…………………………… 

           Intézményvezető 
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12.számú melléklet 

 
Ezüstjuhar Szociális Központ 

Érintetti jogok biztosítása és intézkedések kezelése 

 

 

Adatkezelési tevékenység megnevezése (adatleltári sorszámmal):……………………………… 

 

  

ÉRINTETTI 

jog fajtája 

érintett 

kérelmének 

időpontja 

kérelem adott 

válasz időpontja 

válasz 

válasz: 

elutasítás 

válasz: 

teljesítésé 

válasz: részbeni 

teljesítés 

Tájékoztatás      

Hozzáférés      

Helyesbítés      

Korlátozás      

Törlés/felejtés      

Adathordozás      

Hozzájárulás      
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13.számú melléklet 

 

 

 

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 

Adatkezelő neve Ezüstjuhar Szociális Központ 

Érdekmérlegelési teszt 

tárgya 

Adatkezelőhöz pályázatot benyújtók adatainak 

kezelésének vizsgálata  

Készítette (név, munkakör) dr. Dániel Balázs ügyvéd 

Jóváhagyta (név, 

munkakör) 

Kéhlerné Baracsi Piroska intézményvezető 

A készítés időpontja  

A jóváhagyás időpontja  

Naplószám 1/2019. 

Egyéb információk  

A tervezett adatkezelés 

célja 

Adatkezelőhöz pályázatot benyújtó személyeknek a felvételi 

eljárás alatti adatkezelés az érintetti hozzájárulás megadásáig 

A tervezett adatkezelés 

jogalapja  

(GDPR-megfeleltetés) 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés 

az Ezüstjuhar Szociális Központ Hivatal jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel 

szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy 

alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok 

védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett 

gyermek. 

Az adatkezeléssel érintett 

személyes adatok köre 

A pályázók által megadott adatok 

A személyes adatok forrása A pályázók szolgáltatják  

Az adatkezelés időtartama A pályázati eljárás lefolytatása alatt 

Az adatok címzettjei • munkáltatói jogkör gyakorlója, kiválasztási eljárásban 

közreműködők 

Adatkezelő által vállalt 

garanciák  

• az érintettektől a lehető legrövidebb időn belül 

hozzájárulást kér, 

• fokozatosság elvének betartása, azaz mindig a kisebb 

érdek- és jogsérelemmel járó megoldás alkalmazása, 

• az adatkezelés megkezdése előtt érdekmérlegelési 

teszt végzése 

MEGÁLLAPÍTÁSOK 

Az érdekmérlegelési teszt 

során meghallgatott 

érintettek véleménye 

A tervezett adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás a teszt 

végzésének időtartama alatt nem érkezett a teszt készítőjéhez. 

 

Az érintettektől érkezett külön kérés: 

Adatkezelő jogos érdeke Adatkezelő a megfelelő foglalkoztatott kiválasztása érdeében 

kezeli előzetesen az adatokat. 

Az adatkezelés 

szükségessége 

Adatkezelő véleménye szerint a foglalkoztatási jogviszony 

létesítésével kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

teljesítése 

Az érintettek jogait és  
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szabadságait ért sérelem 

Érdekmérlegelés A munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

teljesítésével összefüggésben, az esetleges jogviták 

elkerülése érdekében szükséges 

AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT MEGÁLLAPÍTÁSAI 

Az adatkezelés alapja Adatkezelő úgy értékeli, hogy a munkaviszonnyal 

kapcsolatos jogok és kötelezettségek teljesítése érdekében az 

adatkezelés jogalapja megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

f) pontjában foglalt jogos érdeknek, illetve az adatkezelés 

során nem sérülnek az érintettek érdekei vagy alapvető jogai 

és szabadságai oly módon, hogy felülírnák az Adatkezelő 

jogos érdekét. 

 

Adatkezelő úgy döntött, kezelheti a foglalkoztatási 

jogviszonnyal kapcsolatos személyi adatokat - a felvételi 

eljárástól annak lezárásáig -, mert jogalap tekintetében 

megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának. 

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK 

Az adatvédelmi tisztviselő 

véleménye 
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14. számú melléklet 

 

 

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 

Adatkezelő neve Ezüstjuhar Szociális Központ 

Érdekmérlegelési teszt 

tárgya 

Adatkezelő foglalkoztatottjainak ellenőrzése (jelenléti ív) 

Készítette dr. Dániel Balázs ügyvéd 

Jóváhagyta  Kéhlerné Baracsi Piroska intézményvezető 

A készítés időpontja  

A jóváhagyás időpontja  

Naplószám 2/2019. 

Egyéb információk  

A tervezett adatkezelés 

célja 

Adatkezelő foglalkoztatottjainak ellenőrzése 

A tervezett adatkezelés 

jogalapja  

(GDPR-megfeleltetés) 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés 

az Ezüstjuhar Szociális Központ jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel 

szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy 

alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok 

védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett 

gyermek. 

Az adatkezeléssel érintett 

személyes adatok köre 

A foglalkoztatottak által megadott adatok 

A személyes adatok forrása A foglalkoztatottak szolgáltatják  

Az adatkezelés időtartama  

Az adatok címzettjei • Adatkezelőn belül, Hetesi KÖH 

Adatkezelő által vállalt 

garanciák  

• fokozatosság elvének betartása, azaz mindig a kisebb 

érdek- és jogsérelemmel járó megoldás alkalmazása, 

• az adatkezelés megkezdése előtt érdekmérlegelési 

teszt végzése 

MEGÁLLAPÍTÁSOK 

Az érdekmérlegelési teszt 

során meghallgatott 

érintettek véleménye 

A tervezett adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás a teszt 

végzésének időtartama alatt nem érkezett a teszt készítőjéhez. 

 

Az érintettektől érkezett külön kérés: 

Adatkezelő jogos érdeke Adatkezelő a megfelelő munkavállalók kiválasztása érdeében 

kezeli előzetesen az adatokat. 

Az adatkezelés 

szükségessége 

Adatkezelő véleménye szerint a foglalkoztatásra irányuló 

jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése 

érdekében szükséges az adatkezelés 

Az érintettek jogait és 

szabadságait ért sérelem 

Adatkezelő a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.tv. 

alapján is ellenőrizheti a munkavállalókat. 

Érdekmérlegelés A munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

teljesítésével összefüggésben, az esetleges jogviták 

elkerülése érdekében szükséges. 

AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT MEGÁLLAPÍTÁSAI 
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Az adatkezelés alapja Adatkezelő úgy értékeli, hogy a munkaviszonnyal 

kapcsolatos jogok és kötelezettségek teljesítése érdekében az 

adatkezelés jogalapja megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

f) pontjában foglalt jogos érdeknek, illetve az adatkezelés 

során nem sérülnek az érintettek érdekei vagy alapvető jogai 

és szabadságai oly módon, hogy felülírnák az Adatkezelő 

jogos érdekét. 

 

Adatkezelő úgy döntött, kezelheti a munkavállalók 

jelenlétével kapcsolatos személyi adatokat, mert jogalap 

tekintetében megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontjának. 

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK 

Az adatvédelmi tisztviselő 

véleménye 
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15. számú melléklet 

 

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 

Adatkezelő neve Ezüstjuhar Szociális Központ 

Érdekmérlegelési teszt 

tárgya 

Adatkezelő foglalkoztatottjainak munkavégzésre 

alkalmasságának ellenőrzése (ittasság ellenőrzése)  

Készítette dr. Dániel Balázs ügyvéd 

Jóváhagyta  Kéhlerné Baracsi Piroska intézményvezető 

A készítés időpontja  

A jóváhagyás időpontja  

Naplószám 3/2019. 

Egyéb információk  

A tervezett adatkezelés 

célja 

Adatkezelő foglalkoztatottjainak ellenőrzése 

A tervezett adatkezelés 

jogalapja  

(GDPR-megfeleltetés) 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés 

az Ezüstjuhar Szociális Központ jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel 

szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy 

alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok 

védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett 

gyermek. 

Az adatkezeléssel érintett 

személyes adatok köre 

A foglalkoztatottak által megadott adatok 

A személyes adatok forrása A foglalkoztatottak szolgáltatják  

Az adatkezelés időtartama  

Az adatok címzettjei • Adatkezelőn belül, Hetesi KÖH 

Adatkezelő által vállalt 

garanciák  

• fokozatosság elvének betartása, azaz mindig a kisebb 

érdek- és jogsérelemmel járó megoldás alkalmazása, 

• az adatkezelés megkezdése előtt érdekmérlegelési 

teszt végzése 

MEGÁLLAPÍTÁSOK 

Az érdekmérlegelési teszt 

során meghallgatott 

érintettek véleménye 

A tervezett adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás a teszt 

végzésének időtartama alatt nem érkezett a teszt készítőjéhez. 

 

Az érintettektől érkezett külön kérés: 

Adatkezelő jogos érdeke Adatkezelő a megfelelő munkavállalók kiválasztása érdeében 

kezeli előzetesen az adatokat. 

Az adatkezelés 

szükségessége 

Adatkezelő véleménye szerint a foglalkoztatásra irányuló 

jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése 

érdekében szükséges az adatkezelés 

Az érintettek jogait és 

szabadságait ért sérelem 

Adatkezelő a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.tv. 

alapján is ellenőrizheti a munkavállalókat. 

Érdekmérlegelés A munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

teljesítésével összefüggésben, az esetleges jogviták 

elkerülése érdekében szükséges. 

AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT MEGÁLLAPÍTÁSAI 
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Az adatkezelés alapja Adatkezelő úgy értékeli, hogy a munkaviszonnyal 

kapcsolatos jogok és kötelezettségek teljesítése érdekében az 

adatkezelés jogalapja megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

f) pontjában foglalt jogos érdeknek, illetve az adatkezelés 

során nem sérülnek az érintettek érdekei vagy alapvető jogai 

és szabadságai oly módon, hogy felülírnák az Adatkezelő 

jogos érdekét. 

 

Adatkezelő úgy döntött, kezelheti a munkavállalók 

jelenlétével kapcsolatos személyi adatokat, mert jogalap 

tekintetében megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontjának. 

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK 

Az adatvédelmi tisztviselő 

véleménye 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontjában meghatározott 

hatáskörömben eljárva a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 81. §-ának (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő 

utasítást adom ki, mellyel a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal adatkezelési és adatvédelmi 

szabályzatát a következőkben határozom meg: 

 

 

1.§ A Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal adatkezelési és adatvédelmi szabályait a 

mellékletben foglaltak szerint határozom meg. 

 

2.§ Jelen utasítás mellékletében foglalt rendelkezések érvényesülését a jegyző rendszeresen, 

ellenőrzi, felülvizsgálja. 

 

3.§ Jelen utasítás a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 
Hetes, 2019. …………... 

 

 

 

 

 

        dr. Lukács Zoltán 

         Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
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Adatkezelő bemutatása 

Elnevezés: Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 

Székhelye: 7432 Hetes, Rákóczi u. 34.  

Telephelyek:  

- 7439 Bodrog, Kossuth u. 81. 

- 7432 Csombárd, Kossuth u. 45/C., 

- 7442 Várda, Fő u. 94. 

Törzskönyvi azonosító szám: 807272    

Adószám: 15807274-1-14 

KSH statisztika számjel: 15807274-8411-325-14 

Képviseli: dr. Lukács Zoltán jegyző 

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.1. Bevezetés 

E szabályzat célja, hogy meghatározza a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal (a 

továbbiakban: Adatkezelő) adatkezelését az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

Rendelete (General Data Protection Regulation) továbbiakban: Rendelet, az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Infotv.) alapján. A szabályzat megalkotására való törvényi felhatalmazást az 

Infotv. és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXVI. törvény 30. § (1) bekezdése adja meg.  

 

1.2. A Szabályzat célja 

A Szabályzat célja, hogy 

- meghatározza a Hivatal által folytatott adatkezelés működésének jogszerű rendjét,  

- biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és az 

adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, 

- a hivatali ügyintézés során az érintettek személyes adatainak védelme és a közérdekű adatok 

nyilvánosságának biztosítása, 

- a Rendeletnek és az abban megfogalmazott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó 

elveknek (5. cikk) való megfelelés Adatkezelő általi igazolására szolgáljon. 
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1.3. A Szabályzat hatálya 

E Szabályzat hatálya kiterjed  

-  az Adatkezelő teljeskörű feladat és hatáskörének ellátására, 

- az Adatkezelő és szervezeti egységeinek, kezelésében lévő adatok kezelésére,  

- az Adatkezelő által folytatott valamennyi ügyintézési és ügykezelési eljárásra, adatkezelési 

műveletekre az adatok megjelenési formájától függetlenül, az adatkezelés teljes folyamatára 

kiterjedően – az adatok megszerzésétől vagy az Adatkezelőnél történő keletkezésétől azok 

törléséig, illetve megsemmisítéséig –, függetlenül attól, hogy az adatok valamely 

nyilvántartási rendszer vagy valamely ügyben keletkezett irat részét képezik-e.  

- az Adatkezelőnél foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre, 

munkavállalóra és közfoglalkoztatottra (a továbbiakban: foglalkoztatott), 

- az adatkezelés során felhasznált tárgyi, informatikai eszközökre, függetlenül annak 

üzemeltetési helyétől. 

E Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő és szervezeti egységeinek kezelésében lévő 

adatok kezelésére. 

A minősített adatok kezelésére vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a 

Szabályzatot kell alkalmazni a minősített adathordozóban szerepeltetett személyes adatok 

kezelése során. 

1.4. Fogalommeghatározások 

a) „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen 

vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 

helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 

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

vagy több tényező alapján azonosítható; 

b) „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a 

gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, 

lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon 

történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, 

törlés, illetve megsemmisítés; 

c) „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, 

amelynek során a személyes   adatokat   valamely   természetes   személyhez   fűződő 

bizonyos   személyes   jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, 

gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, 

megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó 

jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 

d) „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek 

következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, 

hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az 
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ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések 

megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt 

a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 

e) „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon - centralizált, 

decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, 

amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

f) “adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan 

vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a 

tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatekezelő kijelölésére vonatkozó 

különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

g) “adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhtalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

h) „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, 

hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében 

az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, 

nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése 

meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó 

adatvédelmi szabályoknak; 

i) „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 

vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az 

adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó 

közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

j) „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy 

a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja 

az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

k) „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 

elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan 

hozzáférést eredményezi; 

l) „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire 

vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy 

egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az 

említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered; 

m) „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési 

jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes 

adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, 
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ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat; 

n) „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi 

állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott 

egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a 

természetes személy egészségi állapotáról; 

o) “egyéb jogviszony”: különösen a munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, a 

vállalkozási és megbízási szerződésen alapuló, valamint a személyes közreműködéssel 

járó gazdasági és polgári jogi társasági vagy egyéni cég tagjaként végzett tevékenység, az 

ügyvédi és az egyéni vállalkozói tevékenység, valamint a tudományos, oktatói, művészeti, 

lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység végzésére irányuló 

jogviszony; 

p)  “köztisztviselő”: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. alapján a 

Közös Önkormányzati Hivatal, mint közigazgatási szerv feladat- és hatáskörében eljáró 

vezető és ügyintéző, aki előkészíti a közigazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozó 

ügyeket érdemi döntésre, illetve – felhatalmazás esetén – a döntést kiadmányozza; 

q) “közszolgálati ügykezelő”: az, aki a közigazgatási szervnél közhatalmi, irányítási, 

ellenőrzési és felügyeleti tevékenység gyakorlásához kapcsolódó ügyviteli feladatot lát el, 

valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény szerinti 

adminisztratív és technikai személyzet tagja; 

r)  “közfoglalkozatott”: a 2011. évi CVI. tv. a közfoglalkoztatásról és a 

közfogalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról hatálya láa 

tartozó foglalkoztatottak; 

s) “közigazgatási szerv”: a 2011. évi CXCIX. tv. 1. § alapján jelen Szabályzatban a közös 

önkormányzati hivatala; 

t) „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, 

függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató 

személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is; 

u) „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott 

független közhatalmi szerv; 

ty) „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok 

kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: 

- az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának 

területén rendelkezik tevékenységi hellyel; 

- az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben 

érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy 

- panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz; 

v) „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: 

- a személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél 
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több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó 

több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel 

összefüggésben kerül sor; vagy 

- a személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az 

adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott 

tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős 

mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket; 

w) „közérdekű adat”: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint 

jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében 

lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, 

bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül 

kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, 

illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is 

kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, 

valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 

x) „közérdekből nyilvános adat”: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden 

olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény 

közérdekből elrendeli;  

y) “üzleti titok”: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos – egészben, vagy elemeinek 

összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek 

számára nem könnyen hozzáférhető –, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, 

tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása 

érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja. 

 

2. AZ ADATKEZELÉS SZABÁLYAI, ELVEI 

2.1. Az adatkezelés elvei 

Adatkezelő eljárásai során kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezése alapján végez 

adatkezelést. 

Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a Rendelet 5. cikk (1)-(2) bekezdése 

szerinti alábbi elveknek: 

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell 

végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék 

ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének 

megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű 

archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból 

történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”); 

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és 

a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); 

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg 
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kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan 

személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); 

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a 

személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a 

személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, 

amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően 

közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 

célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak   

védelme   érdekében   előírt   megfelelő   technikai   és   szervezési   intézkedések 

végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”); 

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési 

intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, 

az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 

megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és 

bizalmas jelleg”). 

(2) Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá képesnek kell 

lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). 

2.2. Az adatkezelés jogszerűsége 

(1) Az  adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az 

alábbiak egyike teljesül: 

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból 

történő kezeléséhez; 

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, 

vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 

megtételéhez szükséges; 

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges; 

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan 

érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 

szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 

 

2.3. A hozzájárulás feltételei 

(1) Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az Adatkezelőnek képesnek 

kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. 

(2) A hozzájáruláson alapuló adatkezeléséhez az érintett a Szabályzat függelékében található 

hozzájárulását kell kikérni. 

(3) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás 
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visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

 

2.4. Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése 

(1) A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti 

meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes 

személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi 

adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó 

személyes adatok kezelése tilos. 

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha: 

a) az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több 

konkrét célból történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog úgy 

rendelkezik, hogy az (1) bekezdésben említett tilalom nem oldható fel az érintett 

hozzájárulásával;     

b) az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a 

szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó 

kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges, ha az 

érintett alapvető jogait és érdekeit védő megfelelő garanciákról is rendelkező uniós 

vagy tagállami jog, illetve a tagállami jog szerinti kollektív szerződés ezt lehetővé teszi; 

c) az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelméhez szükséges, ha az érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem 

képes a hozzájárulását megadni; 

d) az adatkezelés valamely politikai, világnézeti, vallási vagy szakszervezeti célú 

alapítvány, egyesület vagy bármely más nonprofit szervezet megfelelő garanciák 

mellett végzett jogszerű tevékenysége keretében történik, azzal a feltétellel, hogy az 

adatkezelés kizárólag az ilyen szerv jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan 

személyekre vonatkozik, akik a szervezettel rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet 

céljaihoz kapcsolódóan, és hogy a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül 

nem teszik hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek számára; 

e) az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett kifejezetten 

nyilvánosságra hozott; 

f) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez 

szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el; 

g) az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, uniós jog vagy tagállami jog alapján, 

amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez 

való jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására 

megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő; 

h) az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a 

munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, 

egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy 

szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy 

tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében, 
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továbbá a (3) bekezdésben említett feltételekre és garanciákra figyelemmel; 

i) az adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a 

határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az 

egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának 

és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely 

megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő 

garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan; 

j) az adatkezelés a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából 

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból szükséges olyan uniós vagy 

tagállami jog alapján, amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes 

adatok védelméhez való jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek 

biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő; 

(3) Az (1) bekezdésben említett személyes adatokat abban az esetben lehet a (2) bekezdés h) 

pontjában említett célokból kezelni, ha ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy 

olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az 

arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban 

meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy 

által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező 

tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség 

hatálya alatt áll. 

3. ADATKEZELŐ FELADAT-, ÉS HATÁSKÖRE 

3.1. Adatkezelő feladatköre 

Adatkezelő közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (a továbbiakban Mötv.) alapján ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a 

polgármester, valamint a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az 

önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 

összehangolásában, valamint ellátja a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott 

feladatokat. A Hivatal egyéb civil szervezeti feladatokban is közreműködik a helyi közösség 

támogatása, fejlesztése érdekében. 

Adatkezelő alaptevékenysége: ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a 

számára meghatározott feladatokat Bodrog, Csombárd, Hetes és Várda községek, valamint a 

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában.  

(1) Adatkezelő az az alábbi feladatokat látja el:  

- testületi ülések előkészítése, szervezése,  

- előterjesztések előkészítése,  

- testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, továbbítása,  

- önkormányzati rendeletek nyilvántartása,  

- képviselő-testületi határozatok nyilvántartása,  
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- bizottságok működésével kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása,  

- polgármester, alpolgármester, jegyző munkájához szükséges szervezési és ügyviteli 

feltételeket biztosítása.  

- önkormányzati pályázatok elkészítésében részvétel,  

- képviselőkkel való kapcsolattartás, képviselők tevékenységének segítése,  

- választási feladatok szervezése,  

- rendezvények előkészítése, szervezése,  

- a képviselő-testület döntéseiről (rendeletek, határozatok) az érintettek tájékoztatása.  

- személyi adatok, nyilvántartások, vagyonnyilatkozatok kezelése  

- hivatali dolgozók továbbképzésének szervezése  

- Ptk-ból eredő feladatok,  

- születéssel, házasságkötéssel és halálesettel kapcsolatos anyakönyvi ügyintézői   feladatok, 

névváltoztatási ügyek,  

- családi események ünnepélyes lebonyolítása,  

- hagyatéki eljárás előkészítése, közreműködés a végrehajtásban,  

- állampolgári esküt megelőző hatósági és szervezési feladatok,  

- mezőgazdasággal és állattartással kapcsolatos feladatokat,  

- hatósági bizonyítványok, hatósági igazolások kiállítása,  

- talált tárgyak kezelése,  

- más hatóságtól érkező hirdetmények közzététele,  

- hadigondozottakkal kapcsolatos feladatok,  

- gyermekvédelmi törvényből adódó feladatok,  

- szociális törvényből adódó feladatok,  

- mozgáskorlátozott személyek anyagi támogatása,  

- az üzletek működési engedélyének kiadása,  

- a kereskedelemmel, vendéglátással kapcsolatos egyéb feladatok ellátása,  

- a fizető-vendéglátási engedélyek kiadása.  

- a gazdálkodással összefüggő számviteli nyilvántartások vezetése, a gazdálkodási 

folyamatok gépi adatfeldolgozásának biztosítása, a pénzforgalmi folyamatok figyelemmel 

kísérése, 

- a bevételek beszedése és nyilvántartása,  

- nyilvántartás vezetése a vállalt kötelezettségekről, a kiadási megbízások teljesítése, 

- a szerződésszegésből eredő kintlévőségek beszedésése,  

- az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájának és az egyéb elkülönített számlák 

kezelése, az ezzel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása,  

- a Hivatal dolgozóinak bérfelhasználásával kapcsolatos könyvviteli teendők ellátása, a 

megbízási- és tiszteletdíjakkal, a kiküldetési, utazási és élelmezési költségekkel 

kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása,  

- az intézmények költségvetési terveinek, gazdálkodási beszámolóinak, információs 

jelentéseinek összeállítása és továbbítása a Magyar Államkincstár felé,  



15 
 

 
HETESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

7432 Hetes, Rákóczi u. 34.    

 
 

- az önkormányzatok éves költségvetéseinek, a képviselő-testületek erre vonatkozó rendelet-

tervezetének előkészítése,  

- az önkormányzatok évközi és éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elkészítése, a 

képviselő-testületek erre vonatkozó rendelet-tervezetének előkészítése,  

- a Hivatal gazdálkodással, pénzügyekkel kapcsolatos feladataival összefüggésben 

előterjesztések készítése,  

- közreműködés a központilag kezelt cél- és címzett pályázatok előkészítésében,  

- a szociális támogatások pénzügyi lebonyolítása, nyilvántartása,  

- az önkormányzatok forgalomképtelen és forgalomképes vagyonkörének (vagyonkataszter) 

nyilvántartása.  

- a központi és a helyi adójogszabályok településen való érvényesítésének biztosítása,  

- a központi adójogszabályokból eredő helyi képviselő-testületi adórendeletek előkészítése,  

- a helyi adókról szóló törvény, illetve a képviselő-testületek adózással kapcsolatos 

rendeleteik végrehajtásának biztosítása,  

- a központi adókkal, valamint a helyi adókkal összefüggő bejelentések, kérelmek intézése,  

- a lakosság és a gazdálkodó szervezetek tájékoztatása – az adókötelezettségük teljesítésének 

elősegítése érdekében – az adójogszabályok előírásairól,  

- az adójogszabályok érvényesülésének, az adókötelezettség teljesítésének, az 

adóbefizetések és elszámolások helyességének ellenőrzése,  

- a hatáskörébe tartozó adók kivetésével, közlésével, nyilvántartásával, beszedésével, 

behajtásával kapcsolatos feladatok ellátása,  

- az adókötelezettség megállapítása érdekében adatgyűjtés, helyszíni ellenőrzést tartása.  

(1) Adatkezelés célja: az Adatkezelő feladat- és hatáskörébe tartozó közfeladatok és 

alaptevékenységek ellátása. 

(2) Adatkezelés jogalapjai: a Függelékben felsorolt jogszabályok. 

(3) Adatkezelés időtartama: az adatkezelést meghatározó jogszabály, és az irattározási 

szabályzatban meghatározott ideig. 
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4. AZ ADATVÉDELEM SZERVEZETE 

(1) Adatkezelőnél beosztásokhoz, munkakörökhöz kapcsolódóan kerülnek meghatározásra az 

adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek. 

(2) Adatkezelő vezetője a Jegyző. 

 

4.1. Jegyző adatvédelmi feladatai 

- Adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos szabályzatok, tájékoztatók elkészítése, 

aktualizálása, 

- Az adatvédelmi, adatkezelési tájékoztatókban foglaltak alkalmazásához szükséges 

személyi, tárgyi feltételek biztosítása, 

- Az adatvédelmi tisztviselő kinevezése vagy megbízása, valamint a szervezet alkalmazottai 

tájékoztatása az adatvédelmi tisztviselő nevéről és elérhetőségéről, 

- A szervezetnél az adatvédelmi előírások betartásának ellenőrzése, 

- A felügyeleti hatóságokkal az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségének közlése. 

 

A jegyző adatvédelmi területtel kapcsolatos felelőssége 

- A rendszeres adatvédelmi ellenőrzésért, az ellenőrzés során esetlegesen feltárt 

hiányosságok vagy jogszabálysértő körülmények megszüntetése érdekében tett intézkedési 

terv elkészítéséről, a személyi felelősség megállapításához szükséges eljárás 

kezdeményezéséért, ennek érdekében a hatáskörébe tartozó eljárások lefolytatásáért;  

-  Az érintett jogainak gyakorlásához, valamint tájékoztatásához szükséges feltételek 

biztosításáért; 

- Az adatvédelmi feladatok ellátására alkalmas adatvédelmi tisztviselő kijelöléséért, nevének 

és elérhetőségének a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: 

NAIH) részére történő bejelentéséért; 

- A NAIH-tól érkező megkeresésekkel, ajánlásokkal kapcsolatos intézkedések megtételéért; 

- Az adatvédelmi tisztviselő feladatainak végrehajtásához, a személyes adatokhoz és az 

adatkezelési műveletekhez való hozzáféréshez, szükséges feltételek biztosításáért;  

- Az adatvédelmi tevékenységgel kapcsolatos közzétételi kötelezettség teljesítéséért;  

- A közérdekű adatokra és közérdekből nyilvános adatokra irányuló adatigénylések 

határidőben történő megválaszolásáért. 

 

 

4.2. Adatkezelőt fenntartó önkormányzatok felelőssége 

Adatkezelő adatvédelmi feladatainak végrehajtásához, a személyes adatokhoz és az 

adatkezelési műveletekhez való hozzáféréshez szükséges infrastrukturális és pénzügyi 

feltételek biztosításáért az Adatkezelőt fenntartó Önkormányzatok felelősek. 
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4.3. Személyes adatokat kezelő közszolgálati tisztviselő és közszolgálati ügykezelő 

adatvédelmi feladatai 

- Gondoskodik, hogy az általa kezelt adatokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá, 

- Köteles a Szabályzat előírásainak megismerése céljából az Adatkezelő által szervezett 

oktatáson, szakmai továbbképzésen részt venni,  

- Köteles a jogszabályban és a Szabályzatban meghatározott adatvédelmi előírásokat 

betartani,  

- Köteles minden olyan tényt, körülményt, információt, amely a jelen Szabályzat 

alkalmazása szempontjából jelentőséggel bír, haladéktalanul továbbítani közvetlen Jegyzőnek, 

illetve az adatvédelmi tisztviselőnek; 

- A személyes adatnak minősülő adatokat tartalmazó ügyiratokat köteles munkaidőn kívül 

elzárva tartani (üres asztal elve); 

- Köteles a számítógépét és az ahhoz alkalmazott adathordozókat úgy kezelni, tárolni, hogy a 

védelmet igénylő adatokat illetéktelen személy ne ismerhesse meg; 

 - A munkaidő végén a munkaállomást - a folyamatosan bekapcsolva és online tartandó 

munkaállomások kivételével - kikapcsolja és az irodahelyiséget a belső szabályzatoknak 

megfelelően hagyja el. 

A közszolgálati tisztviselő, közszolgálati ügykezelő adatvédelmi területtel kapcsolatos 

felelőssége:  

- Felel a személyes adatok jelen Szabályzatnak megfelelő kezeléséért, a jogszabályban és a 

Szabályzatban meghatározott adatvédelmi előírásokat betartásáért. 

 

4.4. Adatkezelő valamennyi munkavállalójának adatvédelemmel kapcsolatos feladatai 

- Köteles a Szabályzat előírásainak megismerése céljából az Adatkezelő által szervezett 

oktatáson, szakmai továbbképzésen részt venni;  

- Köteles minden olyan tényt, körülményt, információt, amely a jelen Szabályzat alkalmazása 

szempontjából jelentőséggel bír, haladéktalanul továbbítani közvetlen felettesének. 

 

4.5. Adatvédelmi felelős 

(1) Az adatvédelmi tisztviselő az Adatkezelő vezetője alá rendelt, a személyes adatok 

védelmére vonatkozó, adatvédelmi előírások megfelelő szintű ismeretével rendelkező 

személy. 

(2) Az adatvédelmi tisztviselő főbb feladatai: 

- Információgyűjtés az adatkezelési tevékenységek meghatározása érdekében, 

- Belső adatvédelmi szabályzatok rendszeres felülvizsgálata a Jegyző felkérése alapján, 

- Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályváltozások, képzések nyomon követése, 

- Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző köztisztviselő és 

munkavállalók részére az adatvédelmi kötelezettségeikkel kapcsolatban tajákoztatás és 

szakmai tanácsadás; 

- Szükség esetén ajánlások kibocsátása, 

- Az adatvédelmi jogszabályok, illetve belső szabályzatok betartásának folyamatos 
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ellenőrzése, az adatkezelési tevékenységek megfelelőségének elemzése és ellenőrzése 

- NAIH-al történő kapcsolattartás,  

- Évente, illetve szükség szerint az adatkezelésben, adatfeldolgozásban közreműködő 

munkatársak képzéséről, az adatvédelmi ismeretek oktatásában való közreműködés. 

(3) Az adatvédelmi tisztviselő szerepe az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésével 

kapcsolatosan: 

- Kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, (pl. kell-e 

adatvédelmi hatásvizsgálatot végezni, milyen módszereket kell követni az adatvédelmi 

hatásvizsgálat elvégzésekor, stb.) 

- Milyen biztosítékokat (beleértve a technikai és szervezési intézkedéseket) kell alkalmazni 

az érintettek jogait és érdekeit érintő kockázatok enyhítésére, 

- Nyomon követi a hatásvizsgálat megvalósulását.  

(4) Az adatvédelmi tisztviselő – különösen az adatvédelmi feladatok végrehajtásának 

ellenőrzése során, e feladatához kötődően és szükséges körben, – jogosult az Adatkezelő által 

kezelt valamennyi adat – ideértve valamennyi személyes adat, minősített adat, vagy üzleti 

titok – megismerésére.  

(5) Az adatvédelmi tisztviselő jogosult az adatfeldolgozó felelősségébe tartozóan végzett 

adatkezelési műveletekről történő nyilvántartás vezetésére, ami lehetővé teszi hogy teljesítse a 

megfelelés ellenőrzését, a tájékoztatást és az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó részére 

végzett tanácsadást. 

(6) Adatkezelő adatvédelmi rendelkezései betartása az adatkezelő szervezeti felelőssége. 

(7) Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban titoktartási kötelezettség 

vagy az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség köti. 

(8) Az adatvédelmi tisztviselő közvetlenül az Adatkezelő vezetőjének tartozik felelősséggel. Az 

adatvédelmi tisztviselő más feladatokat is elláthat, azonban a szervezet vezetőjének biztosítania 

kell, hogy e feladatokból ne fakadjon összeférhetetlenség. Az összeférhetetlenség 

szempontjából kiemelendőek azok a munkakörök, feladatok, ahol a tisztviselőnek az 

adatkezelés célját és eszközeit illetően kellene döntést hoznia.  

(9) Az adatvédelmi tisztviselő az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó alkalmazottja lehet (belső 

adatvédelmi tisztviselő), vagy szolgáltatási szerződés keretében láthatja el a feladatait vagy az 

adatkezelő, illetve adatfeldolgozó szervezetén kívül álló magánszeméllyel vagy szervezettel 

kötött szolgáltatási szerződés keretében is végezhető. 
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5.ADATKEZELÉS SZABÁLYAI 

5.1. Általános szabályok 

(1) Az adatminőség biztosítása céljából személyes adatot csak az érintett személyének 

azonosítására alkalmas és érvényes hatósági igazolványból, különleges adatot az azt 

tartalmazó közokirat bemutatásával, szükség esetén csatolásával szabad kezelni. 

(2) Az adatfelvétel és a további adatkezelés folyamán ügyelni kell a személyes adatok 

pontosságára, teljességére és időszerűségére. 

(3) Az ügyiratba nem kerülő, papíralapú feljegyzésben rögzített, személyes és különleges 

adatokat – további felhasználásuk megakadályozása érdekében – azonosításra alkalmatlanná 

kell tenni. Ugyanígy kell eljárni a számítástechnikai eljárás során keletkezett 

munkapéldánnyal, illetőleg rontott vagy egyéb okból feleslegessé vált példányokkal. 

(4) Személyes adat kezelésének minősül az érintettről készített fotó, videofelvétel abban az 

esetben is, ha a fotón, videofelvételen nem szerepel az érintett neve vagy más adata. 

Személyes adatkezelésnek minősül a felvétel elkészítése abban az esetben is, ha az 

felhasználásra nem kerül. Az ilyen adatkezelés csak hozzájáruláson alapulhat. Amennyiben az 

adat nem az érintettől származik, csak akkor kezelhető, ha az adat közlője a Hivatal 

rendelkezésére bocsátja az érintett felhasználási célra vonatkozó hozzájárulását. Személyes 

adat közzétételéhez a Hivatalnak rendelkeznie kell az érintettnek a közzétételre való 

hozzájárulásával is. A hozzájárulást a felvételek elkészítése előtt kell beszerezni. A 

rendezvényeken való felvételkészítés során, a rendezvényeken résztvevőket előzetesen, a 

meghívón vagy a rendezvényen való tájékoztató tábla elhelyezésével, a felvétel készítéséről  

annak felhasználásáról tájékoztatni kell. A tájékoztatás megtörténtéről a meghívót vagy 

plakátot elektronikusan vagy papír formátumban archiválni szükséges. Tájékoztatás esetén, a 

rendezvényen résztvevők részéről megadottnak kell tekinteni a hozzájárulást a felvétel 

készítéséhez, a közzétételhez. 

(5) Az ügyintézőnél vagy az irattárban lévő iratba történő betekintésre Adatkezelő Iratkezelési 

Szabályzatában foglaltak az irányadók.  

(6) Az érintett vagy képviselője betekintési jogának gyakorlása során úgy kell eljárni, hogy 

ezáltal mások jogai ne sérülhessenek (a más személyre vonatkozó személyes, vagy védett 

adatokat adott esetben ki kell takarni vagy más módon felismerhetetlenné tenni). Ugyanígy 

kell eljárni a másolat, kivonat készítésekor is, kivéve ha a kivonat vagy másolat kiadása 

jogszabályilag kötött.   

(7) Személyes adatokat is tartalmazó iratot az Adatkezelő hivatali helyiségéből kivinni – 

munkaköri feladat ellátásának kivételével – csak a közvetlen felettes vezető engedélyével 

lehet. Az ügyintéző ez esetben is köteles gondoskodni arról, hogy az irat ne vesszen el, ne 

rongálódjon vagy semmisüljön meg és tartalma ne jusson illetéktelen személy tudomására. 

(8) Az iratok telefaxon, az adatok telefonon és egyéb elektronikus úton csak kellő 

körültekintéssel és kizárólag az Adatkezelő technikai eszközeinek igénybevételével 

továbbíthatók. 
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5.2. Adatkezelés közfeladatok és alaptevékenység ellátásához kapcsolódóan 

(1) Az ügyintézés során csak azokat a személyes, vagy különleges adatokat szabad felvenni 

és kezelni, amelyek az ügy szempontjából feltétlenül szükségesek, és amelyeknek a célhoz 

kötöttsége igazolható. A felvett adatokat csak az adott ügy intézése érdekében szabad 

felhasználni, más eljárásokkal és adatokkal – törvény eltérő rendelkezése hiányában – nem 

kapcsolhatók össze. 

(2) Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját, és az adatszolgáltatás 

önkéntes vagy kötelező jellegét. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az 

adatkezelést elrendelő jogszabályt, illetve az elrendelést megállapító jogszabályi rendelkezés 

jogszabályhely szerinti megjelölését. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az 1. számú 

függelékben lévő tájékoztató érintett általi megismertetéséről gondoskodni kell, és a 2. 

számú függelék szerinti nyilatkozatot kell beszerezni tőle. 

(3) Különleges adatok kezelésével járó ügyekben – a jogszabályokban és jelen szabályzatban 

foglaltakon túl is – fokozott gondossággal kell eljárni. 

(4) Adatkezelő jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes 

személyazonosító adatainak és az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott személyes 

adatok, továbbá – ha törvény másként nem rendelkezik – a tényállás tisztázásához 

elengedhetetlenül szükséges más személyes adatok megismerésére és kezelésére. A kérelemre  

induló eljárásban vélelmezni kell, hogy a kérelmező ügyfél a tényállás tisztázásához 

szükséges személyes adatok – ideértve a különleges adatokat is – kezeléséhez hozzájárulást 

adott. (a 2016. évi CL. törvény az Általános közigazgatási rendtartás szabályairól, 

továbbiakban: Ákr. 27.§) 

(5) Az érintett (ügyfél, tanú, harmadik személy, stb,) az iratbetekintési jogát Ákr. hatálya alá 

tartozó ügykben, annak szabályai szerint gyakorolhatja. 

(6) Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi iratát a tanúsított iktatási 

rendszerben (ASP) iktatja, helyreállítható formátumban. Az egyes adatkezeléssel kapcsolatos 

iratokat a szervezeti egységek őrzik papír alapú és elektronikus dokumentumban.  

(7) Adatkezelő valamennyi adatkezeléséről – a Szabályzat 5. számú függeléke szerinti 

módon – nyilvántartást vezet. Az adott szervezeti egység által végzett adatkezelési 

tevékenységről a nyilvántartást a Jegyző/kirendeltségvezető vezeti. Az adatkezelési 

nyilvántartást minden év december 31. napjáig felülvizsgálják és a felülvizsgálatról – a 

Szabályzat 6. számú függeléke szerint – készült jegyzőkönyvet, valamint a felülvizsgált 

nyilvántartást 30 napon belül megküldik az adatvédelmi tisztviselőnek.  

5.3. Adattovábbítás (megkeresés) szabályai 

(1) Személyes adatokat továbbítani, vagy adatszolgáltatást teljesíteni, illetve a különböző 

adatkezeléseket összekapcsolni csak akkor lehet, ha ahhoz az érintett hozzájárult, vagy 

jogszabály ezt előírja, vagy megengedi és az adatkezelés feltételei minden egyes személyes 

adatra nézve teljesülnek. 
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(2) Az adattovábbítást a Szabályzat 7. számú függeléke szerinti, az adatszolgáltatást a 

Szabályzat 8. számú függeléke szerinti nyilvántartás vezetésével egyidejűleg szervezeti 

egységenként kell vezetni. Az adattovábbítási nyilvántartás egy másolati példányát – a 

tárgyévet követő év január 15. napjáig – az adatvédelmi tisztviselő részére át kell adni.  

(3) Abban az esetben, ha az adattovábbítást nem lehet jogszerűen teljesíteni, az 

adattovábbítást meg kell tagadni és ennek tényéről az igénylőt írásban értesíteni. 

(4) Adatkezelés célja: Adatkezelő más szervet vagy személyt kereshet meg, ha az ügyben az 

Adatkezelő illetékességi területén kívül kell eljárási cselekményt végezni, vagy az eljárás 

során szükséges adattal vagy irattal más rendelkezik. 

(5) Adattovábbítás jogalapja: a Függelékben meghatározott jogszabályok. 

(6) Továbbított személyes adatok köre: a döntés meghozatalához szükséges adat, illetve a 

tényt, körülményt tartalmazó, azt bizonyító iraton szereplő adatok. 

(7) Az adatok címzettje: a megkeresett szerv, vagy személy. 

(8) Adatkezelés időtartama: az adatkezelést meghatározó jogszabályokban, illetve az 

irattározási szabályzat alapján meghatározott ideig. 

Az adattovábbításról vezetett nyilvántartást – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – 

személyes adatok esetében minimum 5 évig, különleges adatok vonatkozásában pedig 

minimum 20 évig kell megőrizni. 

(9) Adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan. 

 

5.4. Gyermekekre (kiskorúakra) vonatkozó külön előírások 

Adatkezelő a gyermekek jogainak védelme érdekében megtesz minden tőle elvárható ésszerű 

erőfeszítést. A Ptk. IV. Címe alapján a korlátozottan cselekvőképes kiskorú – ha törvény 

eltérően nem rendelkezik - törvényes képviselője nélkül nem tehet jognyilatkozatot, illetve 

szerződést sem köthet. 

Az Ákr. 29.§ szabályait is figyelembe kell venni az adatkezelés során. 

(Ld. a kiskorú, a cselekvőképtelen és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott 

nagykorú, valamint a fogyatékossággal élő személy eljárási védelmére vonatkozó 

előírásokat.) 

(1) Adatkezelés célja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, az 

Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának vagy közérdek érdekében kezeli 

kiskorú személyek adatait.  

(2) Adatkezelés jogalapja: a Függelékében meghatározott jogszabályok, különösen a 

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

(3) Kezelt adatok köre: az adott közigazgatási ügyre vonatkozó jogszabály által 

meghatározott adatok. 
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(4) Az adatok címzettjei: Adatkezelő köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői és egyéb 

jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalói. 

(5) Adattárolás időtartama: jogszabályokban meghatározott ideig. 

(6) A gyermekek jogainak biztosítása érdekében az Adatkezelő valamennyi hozzájáruláson 

alapuló adatkezelés során a Szabályzat 2. számú függelék szerinti hozzájárulást kell 

beszereznie.  

 

5.5. Cselekvőképtelen és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú, 

valamint a fogyatékossággal élő személy eljárási védelme 

(1) Adatkezelés célja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség, az Adatkezelőre 

ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának vagy közérdek érdekében kezeli 

cselekvőképtelen és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú, valamint a 

fogyatékossággal élő személy személyek adatait.  

(2) Adatkezelés jogalapja: a Függelékben meghatározott jogszabályok. 

(3) Kezelt adatok köre: az adott közigazgatási ügyre vonatkozó jogszabály által 

meghatározott adatok. 

(4) Az adatok címzettjei: Adatkezelő köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői és egyéb 

jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalói. 

(5) Adattárolás időtartama: jogszabályokban meghatározott ideig. 

 

6. FOGLAKOZTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

(1) Adatkezelés célja: a foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal (közszolgálati tisztviselők 

és közszolgálati ügykezelők, egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak) kapcsolatos 

jogosultságok elismerése és kötelezettségek tanúsítása, különösen: 

- munkáltatói jog gyakorlásából adódó döntések előkészítése, személyi anyagok, 

nyilvántartások kezelése, 

- kinevezések, módosítások, megszüntetések elkészítése, 

- személyi jellegű statisztikák készítése, 

- éves továbbképzési tervek összeállítása, szervezése. 

(2) Adatkezelés jogalapjai különösen:  

- 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (továbbiakban: Mt.), 

- 2011. évi CXCIX. tv. a közszolgálati tisztviselőkről (továbbiakban: Kttv.),  

- Infotv., 

- 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről (továbbiakban: Tbj), 

- 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról (továbbiakban: Tbny), 

- Rendelet 6. § (1) bek a) pont, 

- Közszolgálati Szabályzat.  
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(3) Kezelt személyes adatok köre: a foglalkoztatási jellegéhez képest kerül meghatározásra: 

− családi és utóneve (születési családi és utóneve), neme, 

− születési helye, ideje, 

− anyja születési családi és utóneve, 

− lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye, telefonszáma, 

− családi állapota, 

− adóazonosító jele, 

− társadalombiztosítási azonosító jele, 

− fizetési számlaszáma, 

− email címe és elektronikus elérhetősége, 

− fényképe, 

− önéletrajza, 

− eltartott gyermek esetében: családi és utóneve, születési helye, ideje, anyja születési családi 

és utóneve, lakóhely, lakáscím, tartózkodási hely, adóazonosító jele, társadalombiztosítási 

azonosító jele, 

− Képzettségre vonatkozó adatok: 

− legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi), 

− szakképzettsége(i), 

− iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint 

meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai, 

− tudományos fokozata, 

− idegennyelv-ismerete, 

− képzésre, továbbképzésre, vezetőképzésre, átképzésre vonatkozó adatai, 

− Korábbi foglalkoztatásra vonatkozó adatok: 

− a munkahely megnevezése, 

− jogviszony típusának megnevezése, 

− beosztás, besorolás, munkakör, 

− jogviszony kezdő/befejező dátuma, 

− a megszűnés módja, 

− bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte, 

− közigazgatási alapvizsga adatai, 

− közigazgatási, jogi szakvizsga adatai, 

− jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok, 

− esküokmány száma, kelte, 

− közigazgatási versenyvizsga adatai, 

− munkaköri alkalmassági vizsgálat eredményének adatai, 

− Alkalmazó közgazgatási szerv neve, székhelye, statisztikai számjele, 

− e szervnél a közszolgálati jogviszony kezdete, 

− közszolgálati tisztviselő jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, 

− munkakör(ök) megnevezése és a betöltés időtartama, FEOR-szám, 

− vezetői kinevezésének és megszűnésének adatai, 

− címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai, 

− a minősítések időpontja, 
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− hatályos fegyelmi büntetés, 

− pályázatának adatai, 

− kompetenciaadatai, 

− próbaidejének adatai, 

− kormánytisztviselő munkából való távollétének jogcíme és időtartama, 

− az összeférhetetlenséggel összefüggő adatai, 

− az állami készfizető kezességvállalással összefüggő adatok (a hitelszerződést kötő 

pénzintézet neve, címe; az állami kezességvállalással biztosított hitel nagysága; a hitel 

lejártának időpontja). 

(4) Az adatok címzettjei: a munkáltatói jogkör gyakorlója, humánpolitikával foglalkozó 

közszolgálati tisztviselők, Magyar Államkincstár, Központi Statisztikai Hivatal. 

(5) Adattárolás időtartama: a különböző jogszabályokban meghatározott időpontig, 

főszabályként  a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését 

követő öt évig köteles megőrizni. Ettől eltérő is lehet az adatkezelés időtartama. 

(6) Adatkezelés módja: elektronikus, papíralapú. 

 
 

6.1. Pályázók adatainak kezelése 

Adatkezelő a munkaerő toborzáshoz, kiválasztáshoz külső partner (pl. fejvadász) nem vesz 

igénybe, a felvételi eljárás során a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó 

szerv internetes oldalán (www.kozigallas.hu), valamint eseti jelleggel a helyi írott és 

elektronikus sajtó, kábelszolgáltató csatorna útján teszi közzé az álláspályázatokat. 

(1) Adatkezelés célja: a pályázatot benyújtó személyek azonosítása, kapcsolattartás,  a 

munkakör betöltésére alkalmas személy kiválasztása. 

(2) Adatkezelés jogalapja: a pályázó/jelentkező hozzájárulása megadásáig a Rendelet 6. cikk 

(1) bekezdés a) pontja szerint önkéntes hozzájárulás.  Adatkezelő a pályázótól/jelentkezőtől 

hozzájárulást kér a személyes adatai kezeléséhez. A pályázó/jelentkező jelen Szabályzat 3. 

számú függelékében lévő adatkezelési tájékoztató megismerését követően a Szabályzat 4. 

számú függelékét képező adatkezelési hozzájárulásban adja meg. 

(3) Kezelt személyes adatok köre, a foglalkoztatási jelleghez igazodóan:  

- a Kttv. 5. számú melléklete alapján: a személyes adatok (neve, születési neve, anyja neve, 

neme, születési helye, családi állapota, állampolgársága, állandó és ideiglenes lakcíme, 

telefonszáma, faxszáma, e-mail címe, honlapja, fényképe, betöltött beosztásra, munkakörre, 

szakmai tapasztalatra, végzettségre, szakképzettségre, készségekre, képességekre, 

kompetenciákra (nyelvismeretre, számítógép-felhasználói készségekre, járművezetési 

engedélyre, katonai szolgálatra) vonatkozó adatok.  

Kttv. 84-87. §-ai alapján az összeférhetetlenségre vonatkozó adatok, nyilatkozatok. 

Kttv. 39.§-a alapján a büntetlen előélet igazolása érdekében erkölcsi bizonyítványon 

szereplő adatok. 
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(4) Az adatok címzettje: a munkáltatói jogkör gyakorlója, a pályázati eljárás lefolytatásában 

közreműködő közszolgálati tisztviselők. 

(5) Adattárolás időtartama: Adatkezelő a pályázatban szereplő személyes adatokat a 

pályázat elbírálásáig kezeli. A sikertelen pályázatot az erre vonatkozó döntést követően a 

pályázat kiírója a pályázónak visszajuttatja, elektronikus úton beérkezett pályázatot 

megsemmisíti, illetve törli. A sikeres pályázatot az Adatkezelő az állás betöltése érdekében az 

önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM 

rendelet szerinti irattári terv alapján meghatározott ideig tovább kezeli. 

Az erkölcsi bizonyítvány adatait az Adatkezelő megtekintheti, azonban azokat nem tárolja. 

(6) Adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan. 

 
 

6.2. Munkavégzésre alkalmas állapot ellenőrzése 

(1) Adatkezelés célja: az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének megfelelően a 

munkavégzésre alkalmas állapotot ellenőrzi.  

(2) Adatkezelés jogalapja: 

- Mt. 52. § (1) bek, 

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 60. § (1) bek. 

(3) Kezelt személyes adatok köre: 

− ellenőrzött személy,  

− ellenőrzést végző személy és tanúk neve, aláírása, beosztása,  

− ellenőrzés ideje, helye, eredménye,  

− észlelt tünetek,  

− pozitív eredmény esetén az elismerés vagy el nem ismerés ténye,  

− a kifogás indoka, vérminta sorszáma,  

− vérvizsgálat eredménye,  

− el nem ismerés esetén a betegség, gyógyszer megnevezése 

(4) Adatok címzettje: a munkáltatói jogkör gyakorlója. 

(5) Adattárolás időtartama: az ellenőrzésből fakadó jogok és kötelezettségek által 

megalapozott igények érvényesítésére nyitva álló határidő.   

(6) Adatkezelés módja: papíralapú 

 
 

6.3.  Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés 

A foglalkoztatottal, illetve leendő foglalkoztatottal szemben csak olyan alkalmassági 

vizsgálat alkalmazható, amelyet a foglakoztatására vonatkozó jogszabály előír. 

(1) Adatkezelés célja: közszolgálati tisztviselői jogviszony/munkaviszony/közfoglalkoztatotti 

jogviszony létesítése, fenntartása, munkakör betöltése. 
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(2) Adatkezelés jogalapja:  
- Mt., 

- Kttv., 

- Infotv., 

- 1997. évi XLVII. tv. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről (továbbiakban: Eüak), 

- 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 

alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről, 

- 13/1992. (VI.26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának 

megállapításáról. 

(3) Kezelt adatok köre különösen: 

- név, 

- lakcím, 

- születési adatok, 

- anyja neve, 

- társadalmobiztosítási azonosító jele (TAJ szám), 

- arra vonatkozó adatok, hogy a munkavállaló a munkakör betöltésére alkalmas vagy nem. 

(4) Az adatok címzettjei: A vizsgálat eredményt a vizsgált munkavállalók, illetve a 

vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató csak azt az információt 

kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen 

feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját 

azonban a munkáltató nem ismerheti meg (Eüak 8. § (1) bek, illetve a NAIH/2018/2444/2/V 

ügyszámú állásfoglalás). 

(5) Adattárolás időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3+1 év. 

(6) Adatkezelés módja: elektronikus, papíralapú. 

6.4.Foglalkoztatottak tevékenységének ellenőrzése 

Adatkezelés célja: Adatkezelőnek a foglalkoztatást szabályozó jogi előírások teljesítése, 

valamint jogos érdekeinek megfelelően ellenőrzi a munkavállalók tevékenységét.  

(1) Adatkezelés jogalapja:  

- Mt.,   

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, 

- Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont (érdekmérlegelési teszt: Szabályzat 11. számú függelék). 

(2) Kezelt adatok köre: 

− foglalkozatott neve, 

− foglalkoztatott aláírása, 

− jelenléti íven szereplő adatok: munkába érkezés, távozás időpontja, foglalkztatott aláírása,  

− távollétre (betegállomány, szabadság) vonatkozó megjegyzések. 

(3) Adatok címzettjei: Adatkezelőn belül. 

(4) Adatkezelés időtartama: az ellenőrzésből fakadó jogok és kötelezettségek által 
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megalapozott igények érvényesítésére nyitva álló határidő.   

(5) Adatkezelés módja: papíralapú. 

 

6.5. Adatkezelő informatikai eszközeinek ellenőrzése 

(1) Adatkezelő meghatározott munkavállalói számára a hívószámhoz kapcsolódóan 

telefonköltség hozzájárulást fizet, az ezt meghaladó összeget az érintettnek kell kifizetnie. A 

híváslistát ebben az esetben sem ellenőrzi Adatkezelő. Adatkezelő nem ösztönzi, ugyanakkor 

kifejezetten nem tiltja a magáncélú használatot.  

(2) Hivatali e-mail fiók használata: A munkavállalók nem jogosultak a hivatali e-mail fiókot 

magáncélú levelezésre (pl. saját részre történő árucikk rendelésre, magánrendezvény 

szervezésére, közüzemi szolgáltatókkal történő magáncélú kapcsolattartás) használni. Saját 

tulajdonú mobiltelefonjukon, valamint otthoni számítógépükön csak akkor jogosultak 

használni, ha Adatkezelő erre vonatkozóan engedélyt ad. A személyhez rendelt hivatali 

postafiókok a Munkavállaló kilépésekor felülvizsgálatra kerülnek. Nem kerül törlésre az a 

hivatali levelezés, amely valamilyen folyamatban lévő, vagy már lezárt szerződéssel, 

pályázattal kapcsolatos, azonban még szükség lehet rá egy esetleges eljárás során (pl. egy 

peres eljárás, vagy ellenőrzési ügyben) vagy valamely hatósági vagy önkormányzati ügyben.  

(3) Céges laptop használata: A munkavállalók jogosultak a személyhez köthető laptopot, 

magáncélra használni. A munkavállaló részére átadott céges laptop telepítését Adatkezelő 

informatikai feladatokkal megbízott személye végzi el. Tilos ismeretelen eredetű, a 

számítógépet veszélyeztető programok letöltése, telepítése.  A laptop Adatkezelő részére 

történő visszaadása előtt a magánjellegű és személyes adatokat tartalmazó fájlokat (beleértve 

a fényképeket is) kötelesek törölni. Adatkezelő jogosult a céges laptopot esetenként 

ellenőrizni. 
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7. ADATKEZELÉS ADÓ- ÉS SZÁMVITELI KÖTELEZETTSÉGEK 

TELJESÍTÉSE CÉLJÁBÓL  

7.1. Adatkezelés a munkáltatói adó-, és járulékkötelezettséggel kapcsolatban 

(1) Adatkezelés célja: Adatkezelő törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése 

(adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj 

ügyintézés) érdekében kezeli a foglalkoztatottak személyes adatait.  

(2) Adatkezelés jogalapja:  

- 1995. évi CXVII. tv.  a személyi jövedelemadóról (továbbiakban: Szjatv.), 

-  2000. évi C. tv. a számvitelről (továbbiakban: Sztv.), 

-  2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról (továbbiakban: Áfatv.), 

-  2017. évi CL. tv az adózás rendjéről (továbbiakban: Art.). 

(3) Kezelt adatok köre: a jogszabályokban meghatározott adatok. 

(4) Az adatok címzettjei: Adatkezelő adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalom- 

biztosítási feladatait ellátó foglalkoztatottjai, adatfeldolgozója, Társadalombiztosítási 

Szakigazgatási Szerv, Magyar Államkincstár. 

(5) Adatok tárolásának időtartama: az adatkezelést meghatározó jogszabályokban 

meghatározott ideig. 

(6)  Adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan. 

7.2.Megrendelésekhez kapcsolódó adatkezelés 

(1) Adatkezelés célja: az Adatkezelő által igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódóan 

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szerződés teljesítése, számlázás céljából kezeli üzleti 

partnerei adatait. 

Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli 

kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vele kapcsolatba lépő 

természetes és jogi személyek törvényben meghatározott adatait. Az adatkezelési tájékoztatót 

jelen Szabályzat 9. számú függeléke tartalmazza. 

(2) Adatkezelés jogalapja:  

-  Sztv., 

-  Áfatv, 

-  Art, 

- a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján. 

(3) Kezelt adatok köre: az Áfatv. 169. §-ában meghatározott adatok. 

(4) Az adatok címzettjei: Adatkezelő könyveléssel kapcsolatos feladatokat ellátó 

köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői. 

(5) Adatok tárolásának időtartama:  

- A megrendelésben szereplő és pénzügyi teljesítéshez kapcsolódó adatokat Adatkezelő a 
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számvitel rendjéről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig őrzi;  

- A megrendelésben szereplő adatokat Adatkezelő a hatályos iratkezelési szabályzat alapján, 

az ott meghatározott őrzési idő szerint őrzi;  

- A KIRA rendszerben, továbbá az iratkezelő rendszerben kezelt adatokat az Adatkezelő 50 

évig őrzi. 

 A fenti megőrzési idő lejártát követően a személyes adatok megsemmisítésre, selejtezésre, 

illetve törlésre kerülnek, kivéve, ha az irattári terv alapján az adott irat nem selejtezhető. 

(6)  Adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan. 

 

 

8. WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS, KÖZÉRDEKŰ ADATOK 

KÖZZÉTÉTELE 

Az Infotv. 26.§ (1) bekezdése szerint az állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó 

szervnek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből 

nyilvános adatot erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse. 

Az Infotv. 26. § (2) bekezdése alapján közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv 

feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a 

közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, 

amelyek megismerhetőségét törvény előírja. A közérdekből nyilvános személyes adatok a 

célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthetőek.  

Az Infotv. 33. § alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, 

digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, 

kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a 

betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is 

díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni. A közzétett adatok megismerése személyes adatok 

közléséhez nem köthető. A közzétételi listát a Szabályzat 17.számú függeléke tartalmazza. 

(1) Adatkezelés célja: az Adatkezelő - mint közfeladatot ellátó szerv - bemutatása, 

kapcsolatfelvétel (telefonszámok) érdekében honlapot üzemeltet, amelyen a közérdekű 

adatokat is közzéteszi. 

(2) Adatkezelés jogalapja: Infotv. és a 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű 

adatok elektronikus közzétételére, az egységes egységes közadatkereső rendszerre, valamint a 

központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról. 

(3) Kezelt adatok köre: Adatkezelő közérdekből nyilvános adatai, különösen:  

(4) Adatok tárolása, törlése: a változásokat követően azonal, az előző állapot törlésével. 
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9. ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYOK 

Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása 

céljából, hogy az adatok megfelelő szintű biztonságát garantálja, ideértve különösen a 

személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas 

jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását, ellenálló képességét, valamint egy 

incidens esetén a személyes adatokhoz való hozzáférés és az adatok rendelkezésre állásának 

kellő időben való visszaállítását. 

 

9.1. Papír alapon tárolt adatok kezelése 

Adatkezelő a személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket foganatosítja: 

 a) Tűz- és vagyonvédelem: Az irattári kezelésbe vett iratokat zárható, száraz, az iratok 

állagának megóvására alkalmas helyiségben kell elhelyezni.  

b) Hozzáférés-védelem: A folyamatos kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők 

férhetnek hozzá. A személyzeti valamint a bér- és munkaügyi iratokat zárható helyiségben és  

zárható lemezszekrényben, az egyéb személyes adatokat pedig legalább zárható helyiségben 

kell őrizni.  

c) Archiválás: Az archiválást az Adatkezelő iratkezelési és selejtezési szabályzatának, 

valamint az irattári tervnek megfelelően kell végrehajtani.  

 

9.2. Elektronikusan tárolt adatok kezelése 

Adatkezelő a 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról szóló törvény alapján a hálózatán kezelt személyes adatok, 

adatállományok védelme érdekében az alábbi intézkedésekről gondoskodik: 

- vizsgálja a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos 

bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét,  

- vizsgálja az arra való képességet fizikai vagy műszaki incidens esetén, hogy a személyes 

adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen 

állítani,  

- kialakítja az informatikai biztonság keretében az adatkezelés biztonságának garantálására 

hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres felmérésére és 

értékelésére szolgáló eljárást,  

- a biztonság megfelelő szintjének meghatározására kockázatelemzést végez a továbbított, 

tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, 

elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz 

való jogosulatlan hozzáférésből felmerülő kockázatok azonosítására és azok súlyának az 

általuk okozható kár meghatározására, 

- az érintettek adatait kezelő hálózat vírusvédelméről gondoskodik, 

- az adatokhoz és a számítástechnikai eszközökhöz való illetéktelen hozzáférést jelszavakkal 

is megakadályozza, 

- az adatállományok kezelését úgy szervezi, hogy részleges vagy teljes megsemmisülésük 
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esetén tartalmuk rekonstruálhatók legyenek. 

 

10. ADATVÉDELMI INCIDENS 

10.1. Az adatvédelmi incidens 

(1) Adatvédelmi incidens fogalma: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt 

vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 

elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan 

hozzáférést eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.) 

(2) A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek példálózó felsorolással: mobil telefon 

elvesztése, adatok téves továbbítása, szerver elleni támadások, honlap feltörése, 

papíralapon tárolt adatok elvesztése, megsemmisítése. 

 

10.2. Adatvédelmi incidensek kezelése 

(1) Adatkezelő az adatvédelmi incidensek megelőzése, a bekövetkezett incidens kezelése, a 

vonatkozó jogi előírások betartása, valamint az érintett tájékoztatása céljából – a Szabályzat 

10. számú függeléke szerinti – nyilvántartást vezet.  

(2) Adatkezelő munkavállalói indokolatlan késedelem nélkül kötelesek tájékoztatni a 

Jegyzőt és az adatvédelmi tisztviselőt, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt 

észlelnek. 

(3) Adatvédelmi incidens estén a Jegyző és az adatvédelmi tisztségviselő haladéktalanul 

megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy 

valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó.  Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:  

a) az incidens bekövetkezésének helyét és időpontját, 

b) az incidens leírását, körülményeit, hatásait, 

c) az incidens során érintett adatok körét, számosságát, 

d) az incidenssel érintett személyek körét, 

e) az incidens elhárítása érdekében megtett intézkedések leírását, 

f) a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását, 

g) az adatvédelmi incidenst az informatikai csoportvezető vagy az adatvédelmi tisztviselő 

indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az 

adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, 

kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a 

természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik 

meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

(4) Az incidens bekövetkezéséről – ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal 

a természetes személyek jogaira – a tudomásra jutástól számított 72 órán belül– bejelenti a 

NAIH-nak. 

(5) Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a 

természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő – a Szabályzat 11. 

számú függelékében található levélben – indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az 
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érintettet az adatvédelmi incidensről. 

(6) Az érintettet nem kell tájékoztatni az adatvédelmi incidensről, ha: 

- az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és 

ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében 

alkalmazták, különösen azokat, az intézkedéseket, amelyek a személyes adatokhoz való 

hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

- az adatkezelő adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedést tett, amelyek 

biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázatot a 

továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg, 

- a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ebben az esetben az érintetteket 

nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell 

hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

(7) Az adatvédelmi incidensekre vonatkozó nyilvántartást 5 évig meg kell őrizni. 

 

11. ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI 

(1) Adatkezelő szervezeti egységei a GDPR 30. cikke alapján az adatvédelemmel kapcsolatos 

jogszabályi előírásoknak való megfelelés bizonyítása érdekében nyilvántartást vezetnek a 

hatáskörük alapján végzett adatkezelési tevékenységek fajtáiról. Adatkezelő a felügyeleti 

hatósággal való együttműködés keretében és ezeket a nyilvántartásokat kérésre 

hozzáférhetővé teszi az érintett adatkezelési műveletek ellenőrzése érdekében. A személyes 

adatok kezeléséről készített nyilvántartásnak a Szabályzat 5. számú függeléke szerinti 

adatokat kell tartalmaznia. 

(2) Az adatkezelési nyilvántartást Adatkezelő szervezeti egységei vezetik a szervezeti egység 

által végzett személyes adatkezelések típusairól, amelyet minden év január 31. napjáig 

megküldenek az adatvédelmi tisztviselőnek, aki ez alapján vezeti az adatkezelési 

nyilvántartást. 

(3) Adatkezelő az érintettek jogainak biztosításról a Szabályzat 12. számú függeléke 

szerinti tartalommal nyilvántartást vezetet, a nyilvántartás tartalmazza az érintettek által a 

joggyakorlás során benyújtott kérelmeket és a Hivatal arra tett intézkedéseit. A 

nyilvántartást minden év január 31. napjáig megküldik az adatvédelmi tisztviselőnek, aki ez 

alapján vezeti az érintetti jogok gyakorlásának biztosításáról vezetett nyilvántartását. 

 

11.1. Tájékoztatáshoz való jog 

(1) Adatkezelő az érintettek megfelelő tájékoztatása érdekében adatkezelési tájékoztatót ad ki. 

Az adatkezelési tájékoztatót könnyen hozzáférhető kell tenni és azt közérthetően, világosan és 

egyszerű nyelvezettel kell megfogalmazni. 

(2) A tájékoztatásért az adatot kezelő vezetője tartozik felelősséggel. 
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11.2. Az érintett hozzáféréshez való joga 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést 

kapjon.  

(2) Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az 

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett 

kérelmére az információkat Adatkezelő elektronikus úton is biztosíthatja. 

(3) A hozzáféréshez való jog személyesen vagy írásban a 7432 Hetes, Rákóczi u. 34. szám 

alatti postacímen keresztül gyakorolható. 

(4) Az érintett hozzáférési jogának biztosításával kapcsolatban az adatot kezelő szervezeti 

egység vezetője tartozik felelősséggel. 

 
11.3. Helyesbítés joga 

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok 

helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az 

érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő 

nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

11.4. Törléshez való jog (“az elfeledtetéshez való jog”) 

(1) Az adatkezelés törlésére irányuló jog biztosítása során az érintett jogosult arra, hogy 

kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül vizsgálja meg:  

- a személyes adatokra szükség van-e még abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték,  

- az érintett visszavonta-e az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja, 

- az érintett tiltakozott-e az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre,  

- az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történt és az érintett tiltakozott-e az 

adatkezelés ellen,  

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték-e,  

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítése miatt kell-e törölni,  

- a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került-e sor,  

- az értetett tiltakozott-e az adatkezelés ellen. 

(2) Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy 

kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, 

ha: 
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- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték; 

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja; 

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre; 

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor. 

(3) Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:  

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;  

- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;  

-  a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási 

célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy  

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

(4) Az adattörlés maradéktalan megvalósítása érdekében az ügyintézőnek kellő gondossággal, 

pontosan kell meghatározni az irattárazásra kerülő anyagok selejtezési idejét megjelölő irattári 

tételszámot az Irattári Terv alapján. 

11.5. Adatkezelés korlátozáshoz való jog 

(1) Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 

valamelyike teljesül: 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának 

ellenőrzését; 

- az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

vagy 

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

(2) Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az 

érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az 

Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 
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11.6. Adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

 

11.7. Tiltakozáshoz való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az  

- közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, 

- az adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 

profilalkotást is. 

(2) Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 

azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

11.8. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált 

adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve 

joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

(2) Nem illeti meg az érintettet a fenti jogosultság, ha az  

- adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése 

érdekében szükséges, 

- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, 

amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét 

szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán 

alapul. 
 

11.9. Visszavonás joga 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

 

11.10. Eljárási szabályok 

(1) Az érintett kérelmét az Adatkezelőhöz vagy az adatvédelmi tisztviselőhöz nyújthatja be, 

küldheti el. A kérelem benyújtása írásban történhet elektronikus levél útján vagy papír alapon. 

Ha az érintett a kérelmet nem nyomtatványon nyújtja be, akkor a kérelmet tartalma alapján 

kell elbírálni. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást 

lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a közszolgálati tisztviselő azt 

másként kéri. 
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(2) Az érintett köteles a kérelemben megjelölni, hogy a mely személyes adat vonatkozásában 

kéri az Adatkezelő intézkedését. 

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő a kérelem előterjesztőjének kilétével 

kapcsolatban megalapozott kétsége támad, Adatkezelő az érintett személyazonosságának 

megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti. 

(3) Adatkezelő az írásban benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon 

belül köteles kérelmet elbírálni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét, 

illetve a folyamatban lévő kérelmek számát, Adatkezelő a kérelem elbírálásának határidejét 

további 2 (kettő) hónappal meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás tényéről, illetve a 

késedelem okairól a közszolgálati tisztviselőt a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) 

hónapon belül tájékoztatni kell. 

(4) Amennyiben az érintett kérelme megalapozott, az Adatkezelő a kért intézkedést az 

eljárási határidőn belül végrehajtja, és a végrehajtás megtörténtétével kapcsolatosan írásbeli 

tájékoztatást ad a közszolgálati tisztviselő részére. 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet 

az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be 

valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

(5) Adatkezelő az érintetti jogokkal kapcsolatos tájékoztatást, illetve a kérelmezett 

intézkedéseket díjmentesen biztosítja. Amennyiben azonban az érintett kérelme egyértelműen 

megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel 

a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó 

adminisztratív költségekre 

- észszerű összegű díjat számíthat fel vagy 

- megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

 
11.11. Kártérítés és sérelemdíj 

(1) Minden személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni 

vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az 

adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik 

felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban 

meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az 

adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. 

(2) Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az 

adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az 

adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó 

egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. 

(3) Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy 

a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. 
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11.12. Bírósághoz fordulás joga 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az 

alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság 

az ügyben soron kívül jár el. 

 

11.13. Adatvédelmi Hatósághoz benyújtható panasz 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni. 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefon: + 36 1 391-1400 
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1.számú függelék  

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 

Adatvédelmi tájékoztató 
 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: 

GDPR) 13. és 14. cikkei alapján a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal az érintettek részére 

a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja. 

 

 

Adatkezelő neve és elérhetősége Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 

7432 Hetes, Rákóczi u. 34.    

Adatkezelő képviselőjének neve és 

elérhetősége 

 

Adatvédelmi tisztviselő neve és 

elérhetősége 

 

Adatkezelést folytató szervezeti egység 

megnevezése 

 

Adatkezelés célja  

Adatkezelés jogalapja  

Adatok továbbítása vagy tervezett 

továbbítása esetén az adattovábbítás 

címzettjei 

 

Érintettek köre  

Kezelt adatok köre  

Személyes adatok törlésének időpontja  

 

AZ ÖN JOGAI 

Tájékoztatáshoz való jog 

Az adatkezelési tájékoztatót könnyen hozzáférhető kell tenni és azt közérthetően, világosan és 

egyszerű nyelvezettel kell megfogalmazni. 

 

Az érintett hozzáférési joga  

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a) az adatkezelés céljai; 

b) az érintett személyes adatok kategóriái; 

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 

adatokat közölték vagy közölni fogják; 

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 

időtartam meghatározásának szempontjai; 

e) az érintetti jogokról tájékoztatást kérjen; 
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f) felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ; 

h) az automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.  

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az 

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. A másolat 

igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

 

Helyesbítéshez való jog 

Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

 

Törléshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését 

kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték; 

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja; 

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar 

jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor. 

 

Adatkezelésének korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését; 

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

vagy 

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  
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Tiltakozáshoz való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az 

adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló 

profilalkotást is.  

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az 

Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 

amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,.  

 

Adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, 

hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére 

bocsátotta, ha: 

a) ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés 

teljesítése  

b) és az adatkezelés automatizált módon történik. 

 

JOGORVOSLAT 

 

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az 

Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (a törvényszékek 

felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: 

http://birosag.hu/torvenyszekek). 

 

Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a 

szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti 

tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése 

megsérti e rendeletet. 

 

Felügyeleti hatóság: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

telefon: +36 (1) 391-1400 

honlap:         www.naih.hu 

 

 

 

 

 

http://birosag.hu/torvenyszekek
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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2. számú függelék 

 

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 

Adatkezelési Hozzájárulás 

 

  

Alulírott Név: ………………………………………………………………………………….. 

születési hely, idő: …………………………………………………………………………….. 

anyja neve: ……………………………………………………………………………………. 

állandó lakcím: ……………………………………………………………………………….. 

 

Nem önjogú személy esetében:  

Törvényes képviselő [szülő, gyám, gondnok] név: …………………………………………..  

születési hely, idő:…………………………………………………………………………… 

anyja neve:…………………………………………………………………………………… 

állandó lakcím: ……………………………………………………………………………… 

gondnoki kirendelő határozat száma:……………………………………………………...... 

(továbbiakban: Adatkezeléssel érintett személy)  

 

Adatkezelő: 

Elnevezés: Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 

Székhelye: 7432 Hetes, Rákóczi u. 34.  

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:  

 

Aláírásommal hozzájárulok személyes adataim, meghatározott célból történő kezeléséhez az 

alábbiak szerint:  

Az adatkezeléssel érintett személyes adataim:………………………………………............... 

………………………………………………………………………………………………… 

Az adatkezelés célja:………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

  

Nyilatkozom, hogy az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott adataimat az adatkezelési cél 

megvalósításáig kezelje.  

Nyilatkozatom visszavonásig érvényes, hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom. 

Tudomásul veszem, hogy az adatok felhasználása a jogszbályok által előírt adatmegőrzési 

kötelezettség teljesítéséhez szükséges idővel meghosszabbodik. 

Adatkezelő a jelen nyilatkozattal átadott személyes adataimat harmadik személy számára nem 

teheti hozzáférhetővé. 

Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, azok kezeléséhez 

önként, és megfelelő tájékoztatást követően járultam hozzá. A valótlan adatszolgáltatással 

járó következményeket vállalom. 
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Az érintett adatkezeléshez fűződő jogai: Kérelmezhetem az Adatkezelőnél a tárolt személyes 

adataim tekintetében  

a) tájékoztatását személyes adataim kezeléséről,  

b) személyes adataimhoz való hozzáférés biztosítását, 

c) a tárolt személyes adataimnak helyesbítését jogszabály által meghatározott estekben,  

d) az adatkezelés korlátozását jogszabály által meghatározott esetekben, 

e) az adatok hordozásának biztosítását,  

f) jogszabályban meghatározott esetekben tiltakozhatok az adatkezelés ellen,  

g) személyes adataim törlését vagy zárolását kérhetem.  

 

Jogérvényesítési lehetőségeket az Infotv, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény (Ptk) tartalmazza. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak sérelme esetén az 

érintett bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat.  

 

Jelen nyilatkozat 2, azaz kettő, egymással mindenben megegyező példányban készült, 

amelyből Adatkezelőt, 1 példány engem, mint adatkezeléssel érintett személyt illeti meg. 

 

 

Kelt:…………………, …………év …………hónap ……nap 

 

 

 

……………………………    ……………………………  

                 Aláírás       Aláírás 

(Adatkezeléssel érintett személy) Adatkezeléssel érintett személy törvényes 

képviselője 
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3.számú függelék 

 

 

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 

Adatvédelmi tájékoztató álláspályázatokhoz kapcsolódó személyes 

adatkezelésre vonatkozóan 
 

Jelen Adatvédelmi tájékoztató az Adatkezelő által álláspályázatokkal összefüggő személyes 

adatkezelésre vonatkozik, és 2018. május 25. napjától hatályos.  

Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló az 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek 

figyelembevételével készült.  

 

1. Adatkezelő adatai  

Adatkezelő: Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 

Székhelye: 7432 Hetes, Rákóczi u. 34.  

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:  

 

3. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a pályázó 

személy hozzájárulása.  

4. Adatkezelés célja a pályázatot benyújtó személyek azonosítása, kapcsolattartás,  a 

munkakör betöltésére alkalmas személy kiválasztása. 

5. Kezelt adatok köre: 

Az érintettről kezelt 

személyes adat 

Az adatkezelés célja 

Közszolgálati tisztviselők, közszolgálati ügykezelők esetén 

Név, cím, telefonszám (vezetékes és/vagy 

mobiltelefonszám), e-mail cím 

Pályázó azonosítása, kapcsolattartás 

Személyes adatok (neve, születési neve, anyja 

neve, neme, születési helye, családi állapota, 

állampolgársága, állandó és ideiglenes 

lakcíme, telefonszáma, faxszáma, e-mail 

címe, honlapja, fényképe, betöltött 

beosztásra, munkakörre, szakmai 

tapasztalatra, végzettségre, szakképzettségre, 

készségekre, képességekre, kompetenciákra 

(nyelvismeretre, számítógép-felhasználói 

készségekre, járművezetési engedélyre, 

katonai szolgálatra) 

Pályázat elbírálása 

Összeférhetetlenségre vonatkozó adatok, 

nyilatkozatok a Kttv. 84-87. §- 

Pályázat elbírálása 

Büntetlen előélet igazolása érdekében 

erkölcsi bizonyítványon szereplő adatok a 

Kttv. 39.§-a 

Pályázat elbírálása 
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Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak esetén 

Mt.10. § (1) - (4) bekezdései alapján 

mindazok az adatok, amelyeket a pályázó 

önként szolgáltat, illetve, amely a munkakör 

betöltéséhez szükségesek. 

Pályázat elbírálása 

 

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

 

Hozzáféréshez való jog 

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon. 

 
Helyesbítés joga 

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok 

helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az 

érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő 

nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

 
Törléshez való jog (“az elfeledtetéshez való jog”) 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy 

kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték; 

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja; 

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre; 

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:  

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;  

- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;  

- a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási 

célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy 

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
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Korlátozáshoz való jog 

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 

valamelyike teljesül: 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 

azok felhasználásának korlátozását; 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, 

de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez; vagy 

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 
Adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

 
Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja 

- közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, 

- az adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 

profilalkotást is. 
 

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt 

olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 

 

Visszavonás joga 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 
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Jogorvoslat 

 

Tájékoztatom, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban panaszával az Adatkezelő 

adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.  

 

Bejelentéssel élhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál 

(www.naih.hu), személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén 

jogosult továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni 

(www.birosag.hu/torvenyszekek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 
HETESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

7432 Hetes, Rákóczi u. 34.    

 
 

4.számú függelék 

 

     Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 

Adatkezelési Hozzájárulás 

Foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőző eljárásban 

 

 

Alulírott  

Név: ……………………………………………………………………………………. 

születési hely, idő: ……………………………………………………………………...  

anyja neve: …………………………………………………………………………….. 

állandó lakcím: ………………………………………………………………………… 

(továbbiakban: Adatkezeléssel érintett személy)  

 

Adatkezelő: Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 

Székhelye: 7432 Hetes, Rákóczi u. 34.  

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:  

 

Aláírásommal hozzájárulok, hogy Adatkezelő személyes adataimat kezelje az alábbiak 

szerint:  

Az adatkezeléssel érintett személyes adataim a szakmai önéletrajzomban, valamint a 

végzettségemet igazoló okiratokon feltüntetett adatok. 

 

Az adatkezelés célja a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését megelőzően a pályázati 

elbíráslásához szükséges személyes adatok kezelése. 

Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő a pályázatban szereplő személyes adataimat a pályázat 

elbírálásáig kezelje. A sikertelen pályázatot az erre vonatkozó döntést követően a pályázat 

kiírója a pályázónak visszajuttatja, elektronikus úton beérkezett pályázatot megsemmisíti, 

illetve törli. A sikeres pályázatot az Adatkezelő az állás betöltése érdekében az önkormányzati 

hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet szerinti 

irattári terv alapján meghatározott ideig tovább kezeli. 

 

Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, azok kezeléséhez 

önként, és megfelelő tájékoztatást követően járultam hozzá. A valótlan adatszolgáltatással 

járó következményeket vállalom. 

Adatkezelésre jogosult személy: a munkáltatói jogkör gyakorlója, a a pályázati eljárás 

lefolytatásában közreműködő közszolgálati tisztviselők. 

Tudomással bírok arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv) 3. § 3. 

pontjának b.) alpontja alapján az egészségi állapotomra, fogyatékosságomra vonatkozó 

minden személyes adat különleges adatnak minősül.  
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Jelen nyilatkozat 2, azaz kettő, egymással mindenben megegyező példányban készült, 

amelyből Adatkezelőt, 1 példány engem, mint adatkezeléssel érintett személyt illeti meg. 

 

Kelt:…………………, …………év …………hónap ……nap 

 

 

 

…………………………… 

Aláírás 

Adatkezeléssel érintett személy 
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5.számú függelék 

 

 

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 
Adatkezelési Nyilvántartás  

GDPR 30. cikk 

 

Az szervezeti egységeknek a szervezeti egység adatkezelési nyilvántartását az alábbi 

tartalommal (oszlop) az egyes adatkezelési tevékenységenként (sor) valamennyi tartalmi 

információ megadásával kell vezetnie.  

A szervezeti egységek által felállított adatkezelés nyilvántartások alapján vezeti az 

adatvédelmi tisztviselő a Hivatal összesített adatkezelési nyilvántartását.  

 

 

Adatkezelő neve és elérhetősége HetesiKözös Önkormányzati Hivatal 

7432 Hetes, Rákóczi u. 34.    
Adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége  
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége  
Adatkezelést folytató szervezeti egység 

megnevezése 
 

Adatkezelés célja  
Adatkezelés jogalapja  
Adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása 

esetén az adattovábbítás címzettjei 
 

Érintettek köre  
Kezelt adatok köre  
Profilalkotás történik?1 Igen/nem 

Nemzetközi adattovábbítás Igen/nem 

Személyes adatok törlésének időpontja  
Műszaki és szervezési biztonsági intézkedések 

általános leírása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes   

adatokat   valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi 

teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, 

megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy 

előrejelzésére használják. 
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6.számú függelék 

 

 

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 

Adatkezelési dokumentáció felülvizsgálatáról készült jegyzőkönyv 
 

Készült 20.. ……… napján a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal ……………. (szervezeti 

egység neve) székhelyén  

Jelen vannak  

……………………………… adatvédelmi tisztviselő  

……………………………… szervezeti egység vezetője. 

 

A jelenlévők megállapítják, hogy a szervezeti egység az Adatkezelési Nyilvántartást a 

hatályos szabályzat szerint elkészítette az abban feltüntetett adatok teljes körűen és valódiak. 

 

A jelenlévők az Adatkezelési Nyilvántartás tartalmát felülvizsgálták.  

A vizsgálati eredmények dokumentálása a hiányzó vagy hiányos, eljárások pótlása határidő 

meghatározásával:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….  

A dokumentumok hiánytalanok / hiányzó dokumentumok felsorolása 

…………………………………………………………………………………………………..  

 

A határidő a dokumentációk pótlására a jelen jegyzőkönyv felvételét követő 30. nap, 

amely………………………….. 

 

A jelenlévők megállapítják, hogy a szervezeti egység a dokumentációt elkészítette az abban 

feltüntetett adatok teljes körűen és valódiak. 

 

Mellékletek:  

 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 ………………………….    …………………………………………….  

szervezeti egység vezetője     adatvédelmi tisztviselő 
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7. számú függelék 

 

 

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 

         Adattovábbítási nyilvántartás1  

 
Adatkezelő neve, elérhetősége Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 

7432 Hetes, Rákóczi u. 34.    

Szervezeti egység megnevezése  

Adattovábbítás sorszáma  

Adattovábbítás célja 

 

 

 

Adattovábbíttás jogalapja 

 
 

Adattovábbítás ideje 

 
 

Továbbított adatok köre2 

 
 

Megkeresett adatkezelő neve, címe 

 

 

Egyéb adatok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Az átláthatóság, elszámoltathatóság elvei indokolják a nyilvántartás vezetését. 
2 Például számlázáshoz szükséges adatok, követelés érvényesíthetőségéhez szükséges adatok 
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8.számú függelék 

 

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 

         Adatszolgáltatási nyilvántartás1  

 
Adatkezelő neve, elérhetősége Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 

7432 Hetes, Rákóczi u. 34.    

Szervezeti egység megnevezése  

Adatszolgáltatás sorszáma  

Adatszolgáltatás célja 

 

 

 

Adatszolgáltatás jogalapja 

 
 

Adatszolgáltatás ideje 

 
 

Szolgáltatott adatok köre2 

 
 

Megkereső adatkezelő neve, címe 

 

 

Egyéb adatok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                      
1 Az átláthatóság, elszámoltathatóság elvei indokolják a nyilvántartás vezetését. 
2 Például számlázáshoz szükséges adatok, követelés érvényesíthetőségéhez szükséges adatok 
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9.számú függelék 

 

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 

Adatvédelmi tájékoztató szerződéses partnerek személyes adatai kezelésre 

vonatkozóan 
 

Jelen Adatvédelmi tájékoztató az Adatkezelő által szerződéses partnerek személyes 

adatkezelésre vonatkozik, és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) 

szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 

rendelkezéseinek figyelembevételével készült.  

 

1. Adatkezelő adatai  

Adatkezelő: Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 

Székhelye: 7432 Hetes, Rákóczi u. 34.  

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:  

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, az adatok kezelése 

az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az adatkezeléssel érintett személy 

(Megrendelés címzettje) az egyik fél. 

Adatkezelés célja az Adatkezelő által igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódóan 

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szerződés teljesítése, számlázás miatt kezeli üzleti partnerei 

adatait. 

Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli 

kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vele kapcsolatba lépő 

természetes és jogi személyek törvényben meghatározott adatait.  

Kezelt adatok köre: 

Az érintettről kezelt 

személyes adat 

Az adatkezelés célja 

Természetes személyek esetén 

név, cím, telefonszám, e-mail, fax, 

adóazonosító jel, bankszámla száma, 

fizetési mód, a szerződés 

teljesítéséhez szükséges egyéb adatok, 

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szerződés 

teljesítése, számlázás miatt kezeli üzleti 

partnerei adatait. 

Egyéni vállalkozó esetén 

név, székhely, telefonszám, e-mail, 

fax, adószám, bankszámla száma, 

fizetési mód, a szerződés 

teljesítéséhez szükséges egyéb adatok, 

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szerződés 

teljesítése, számlázás miatt kezeli üzleti 

partnerei adatait. 

 

Jogi személy esetén 

Jogi személy: név, székhely, 

telefonszám, e-mail, fax, adószám, 

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szerződés 

teljesítése, számlázás miatt kezeli üzleti 

partnerei adatait. 
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bankszámla, fizetési mód, 

kapcsolattartó neve, elérhetősége, a 

szerződés teljesítéséhez szükséges 

adatok. 

 

 

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

 

Hozzáféréshez való jog 

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon. 

 
Helyesbítés joga 

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok 

helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az 

érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő 

nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

 
Törléshez való jog (“az elfeledtetéshez való jog”) 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy 

kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték; 

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja; 

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre; 

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor. 

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:  

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;  

- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;  

- a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási 

célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy 

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
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Korlátozáshoz való jog 

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 

valamelyike teljesül: 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 

- az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását, 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

vagy 

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 
Adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

 
Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja 

- közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, 

- az adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 

profilalkotást is. 
 

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt 

olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 

Visszavonás joga 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

Jogorvoslat 

 

Tájékoztatom, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban panaszával az Adatkezelő 

adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.  

Bejelentéssel élhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál 

(www.naih.hu), személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén 

jogosult továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni 

(www.birosag.hu/torvenyszekek) 

 

http://www.birosag.hu/torvenyszekek
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10.számú függelék 

 

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 

Adatvédelmi Incidens Nyilvántartása 
 

Adatkezelési tevékenység megnevezése:………………………………………………………….. 
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei:……………………………………………………………… 
  

Incidens iktatószáma:  

Incidens bekövetkezésének időpontja  

Incidensről való adatkezelői tudomásszerzés 

időpontja 

 

Incidensről való adatkezelői tudomásszerzés módja  

Adatvédelmi incidens jellege:  

Incidenssel érintet személyek kategóriái:  

Incidenssel érintet személyek száma  

incidenssel érintett adatok kategóriái  

Incidenssel érintett adatok hozzávetőleges száma  

Adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető 

következmények 

 

Adatkezelő által az adatvédelmi incidens 

orvoslására tett / tervezett intézkedések 

 

Adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 

következmények enyhítését célzó intézkedések 
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11.számú függelék 

 

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

 
Tárgy: tájékoztatás adatvédelmi incidensről 

 

…………………………… 

 

 

 

 

Tisztelt……………………..! 

 

Tájékoztatom, a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal, mint adatkezelő képviseletében, hogy az Ön 

személyes adatait érintően amelyeket a Hivatal kezel adatvédelmi incidenssel történt. 
 

Incidens bekövetkezésének időpontja  

Incidensről való adatkezelői tudomásszerzés 

időpontja 

 

Incidensről való adatkezelői tudomásszerzés módja  

Adatvédelmi incidens jellege:  

Incidenssel érintet személyek kategóriái:  

Incidenssel érintet személyek száma  

incidenssel érintett adatok kategóriái  

Incidenssel érintett adatok hozzávetőleges száma  

Adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető 

következmények 

 

Adatkezelő által az adatvédelmi incidens 

orvoslására tett / tervezett intézkedések 

 

Adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 

következmények enyhítését célzó intézkedések 

 

 

 

Hetes, 20…………………………….. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

………………………… 

        jegyző 
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12.számú függelék 

 

 

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 

           Érintetti jogok biztosítása és intézkedések kezelése 
 

 

Szervezeti egység neve: …………………………………………………………………………… 

Adatkezelési tevékenység megnevezése (adatleltári sorszámmal):……………………………… 

 

  
ÉRINTETTI 

jog 

érintett kérelmének 

időpontja 

kérelem adott 

válasz időpontja 

válasz 

válasz: 

elutasítás 

válasz: teljesítésés válasz: 

részbeni 

teljesítés 

Tájékoztatás      

Hozzáférés      

Helyesbítés      

Korlátozás      

Törlés/felejtés      

Adathordozás      

Hozzájárulás      
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13.számú Függelék 

 

 

 

 

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 

Adatkezelő neve Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 

Érdekmérlegelési teszt 

tárgya 

Adatkezelő foglalkoztatottjainak ellenőrzése (jelenléti ív) 

Készítette dr. Dániel Balázs ügyvéd 

Jóváhagyta  dr. Lukács Zoltán jegyző 

A készítés időpontja  

A jóváhagyás időpontja  

Naplószám 1/2019. 

Egyéb információk  

A tervezett adatkezelés 

célja 

Adatkezelő foglalkoztatottjainak ellenőrzése 

A tervezett adatkezelés 

jogalapja  

(GDPR-megfeleltetés) 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés 

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel 

szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy 

alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok 

védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett 

gyermek. 

Az adatkezeléssel érintett 

személyes adatok köre 

A foglalkoztatottak által megadott adatok 

A személyes adatok forrása A foglalkoztatottak szolgáltatják  

Az adatkezelés időtartama  

Az adatok címzettjei • Adatkezelőn belül 

Adatkezelő által vállalt 

garanciák  

• fokozatosság elvének betartása, azaz mindig a kisebb 

érdek- és jogsérelemmel járó megoldás alkalmazása, 

• az adatkezelés megkezdése előtt érdekmérlegelési 

teszt végzése 

MEGÁLLAPÍTÁSOK 

Az érdekmérlegelési teszt 

során meghallgatott 

érintettek véleménye 

A tervezett adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás a teszt 

végzésének időtartama alatt nem érkezett a teszt készítőjéhez. 

 

Az érintettektől érkezett külön kérés: 

Adatkezelő jogos érdeke Adatkezelő a megfelelő munkavállalók kiválasztása érdeében 

kezeli előzetesen az adatokat. 

Az adatkezelés 

szükségessége 

Adatkezelő véleménye szerint a foglalkoztatásra irányuló 

jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése 

érdekében szükséges az adatkezelés 

Az érintettek jogait és 

szabadságait ért sérelem 

Adatkezelő a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.tv. 

alapján is ellenőrizheti a munkavállalókat. 
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Érdekmérlegelés A munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

teljesítésével összefüggésben, az esetleges jogviták 

elkerülése érdekében szükséges. 

AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT MEGÁLLAPÍTÁSAI 

Az adatkezelés alapja Adatkezelő úgy értékeli, hogy a munkaviszonnyal 

kapcsolatos jogok és kötelezettségek teljesítése érdekében az 

adatkezelés jogalapja megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

f) pontjában foglalt jogos érdeknek, illetve az adatkezelés 

során nem sérülnek az érintettek érdekei vagy alapvető jogai 

és szabadságai oly módon, hogy felülírnák az Adatkezelő 

jogos érdekét. 

 

Adatkezelő úgy döntött, kezelheti a munkavállalók 

jelenlétével kapcsolatos személyi adatokat, mert jogalap 

tekintetében megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontjának. 

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK 

Az adatvédelmi tisztviselő 

véleménye 
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14. számú függelék 

 

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 

Adatkezelő neve Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 

Érdekmérlegelési teszt 

tárgya 

Adatkezelőhöz pályázatot benyújtók adatainak 

kezelésének vizsgálata  

Készítette (név, munkakör) dr. Dániel Balázs ügyvéd 

Jóváhagyta (név, 

munkakör) 

dr. Lukács Zoltán jegyző 

A készítés időpontja  

A jóváhagyás időpontja  

Naplószám 2/2019. 

Egyéb információk  

A tervezett adatkezelés 

célja 

Adatkezelőhöz pályázatot benyújtó személyeknek a felvételi 

eljárás alatti adatkezelés az érintetti hozzájárulás megadásáig 

A tervezett adatkezelés 

jogalapja  

(GDPR-megfeleltetés) 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés 

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel 

szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy 

alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok 

védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett 

gyermek. 

Az adatkezeléssel érintett 

személyes adatok köre 

A pályázók által megadott adatok 

A személyes adatok forrása A pályázók szolgáltatják  

Az adatkezelés időtartama A pályázati eljárás lefolytatása alatt 

Az adatok címzettjei • munkáltatói jogkör gyakorlója, kiválasztási eljárásban 

közreműködők 

Adatkezelő által vállalt 

garanciák  

• az érintettektől a lehető legrövidebb időn belül 

hozzájárulást kér, 

• fokozatosság elvének betartása, azaz mindig a kisebb 

érdek- és jogsérelemmel járó megoldás alkalmazása, 

• az adatkezelés megkezdése előtt érdekmérlegelési 

teszt végzése 

MEGÁLLAPÍTÁSOK 

Az érdekmérlegelési teszt 

során meghallgatott 

érintettek véleménye 

A tervezett adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás a teszt 

végzésének időtartama alatt nem érkezett a teszt készítőjéhez. 

 

Az érintettektől érkezett külön kérés: 

Adatkezelő jogos érdeke Adatkezelő a megfelelő foglalkoztatott kiválasztása érdeében 

kezeli előzetesen az adatokat. 

Az adatkezelés 

szükségessége 

Adatkezelő véleménye szerint a foglalkoztatási jogviszony 

létesítésével kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

teljesítése 
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Az érintettek jogait és 

szabadságait ért sérelem 

 

Érdekmérlegelés A munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

teljesítésével összefüggésben, az esetleges jogviták 

elkerülése érdekében szükséges 

AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT MEGÁLLAPÍTÁSAI 

Az adatkezelés alapja Adatkezelő úgy értékeli, hogy a munkaviszonnyal 

kapcsolatos jogok és kötelezettségek teljesítése érdekében az 

adatkezelés jogalapja megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

f) pontjában foglalt jogos érdeknek, illetve az adatkezelés 

során nem sérülnek az érintettek érdekei vagy alapvető jogai 

és szabadságai oly módon, hogy felülírnák az Adatkezelő 

jogos érdekét. 

 

Adatkezelő úgy döntött, kezelheti a foglalkoztatási 

jogviszonnyal kapcsolatos személyi adatokat - a felvételi 

eljárástól annak lezárásáig -, mert jogalap tekintetében 

megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának. 

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK 

Az adatvédelmi tisztviselő 

véleménye 
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15. számú függelék 

 

Függelék  

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenysége során alkalmazandó jogszabályok 

 

- Magyarország Alaptörvénye, 

- 2017. évi CL. tv. az adózás rendjéről 

- 2016. évi CLV. tv. a hivatalos statisztikákról, 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

- 2015. évi CXXIII. tv. az egészségügyi alapellátásról, 

- 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 

- 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 

-    2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

- 2012. évi CCXIX. tv. a hegyközségekről 

- 2012. évi CCIX. tv. egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az 

önkormányzatokkal összefüggő módosításáról 

- 2012. évi CLXXXVIII. tv. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 

intézmények állami fenntartásba vételéről 

- 2012. évi C. tv. a Büntető Törvénykönyvről 

- 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

- 2011. évi CCIII. tv. az országgyűlési képviselők választásáról 

- 2011. évi CXCIX. tv. a közszolgálati tisztviselőkről 

- 2011. évi CXCVI. tv. a nemzeti vagyonról 

- 2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról  

- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról  

- 2011. évi CXCIV. tv. Magyarország gazdasági stabilitásáról 

- 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 

- 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 

- 2011. évi CLXXV. tv. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról 

- 2011. évi CLXXXI. tv. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 

összefüggő eljárási szabályokról, 

- 2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól 

- 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

- 2011. évi CVI. tv. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 

egyéb törvények módosításáról 

- 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 

- 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról 

- 2010. évi I. tv. az anyakönyvi eljárásról 

- 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól 

- 2007. évi CXXIX. tv. a termőföld védelméről 

- 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, 

- 2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról 
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- 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 

tartózkodásáról 

- 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 

- 2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról 

- 2004. évi I. törvény a sportról  

- 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

- 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

- 2000. évi C. törvény a számvitelről 

- 1999. LXXVI. törvény a szerzői jogról 

- 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 

- 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 

- 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 

- 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról 

- 1988. évi I. tv. a közúti közlekedésről 

- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről, 

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

közművelődésről 

- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

- 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és az osztalékadóról 

- 1996. évi LXV. törvény az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről 

- 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, vadgazdálkodásról, vadászatról és a 

végrehajtásról  

- 1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésről és területrendezésről 

- 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 

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

védelméről, 

- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

- 1994. évi a bírósági végrehajtásról 

- 1994. évi XLV. törvény a hadigondozásról 

- 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról 

- 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról 

- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

- 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 

- 1991. évi LXIV. törvény a gyermekek jogairól szóló New Yorkban 1989. XI. 20-án kelt 

egyezmény kihirdetéséről  

- 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 

valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
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- 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel 

összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről 

- 451/2016 (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól, 

- 427/2015 (XII.23.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, valamint a környezeti zaj 

értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról 

- 197/2014 (VIII.1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel 

kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

- 146/2014 (V.5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról 

- 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézményekés hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről  

- 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

- 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

- 313/2012. /XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs 

Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról  

- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 

és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról  

- 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről 

- 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők részére adható 

juttatásokról és egyes illetménypótlékokról 

- 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

- 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének 

részletes szabályairól 

- 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezéséről, 

- 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a 

közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi 

nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai 

adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról 

- 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi 

eljárásról 

- 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól 

- 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 

hozzájárulás részletes szabályairól 

- 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Jogszabálytárról 

- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 

- 41/2010 (II.26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 

- 239/2009. (X. 20.) Korm.rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának 

részletes szabályairól 

- 210/2009. (IX. 29.) Korm.rendelet a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről 

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről  

- 55/2009. (III. 13.) Korm.rendelet a vásárokról, piacokról és bevásárlóközpontokról 
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- 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről 

- 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, 

záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének 

egyes kérdéseiről  

- 64/2008. (III. 28.) Korm. Rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

megállapításának részletes szakmai szabályairól 

- 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet a magyarországi hivatalos földrajzi nevek 

megállapításáról és nyilvántartásáról 

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól 

- 343/2006. (XII. 23.) Korm rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről  

- 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki 

tervtanácsokról  

- 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes 

szabályairól  

- 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól, 

- 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának 

szabályairól, 

- 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének 

kiadásáról, 

- 7/2006. (V. 24.) TNM rendelete az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról   

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

általános követelményeiről 

- 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok 

rendezéséről 

- 220/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 

- 16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről, 

- 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó 

kötelező jótállásról 

- 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet a lefoglalás és a büntetőeljárás során 

lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és 

megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról 

- 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról 

- 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról  

- 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 

- 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak 

működési nyilvántartásáról, 

- 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, 

- 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet a tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról 

- 35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási 

szolgáltatás díjáról 
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- 9/1999. (XI. 24.) SZCSM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről 

- 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok 

védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és 

hatásköreiről  

- 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról, 

- 223/1998. (XII. 23.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló tv. végrehajtásáról 

- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 

- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről 

- 41/1997.(V. 28.) FM. rendelet az állategészségügyi szabályzat 

- 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 

- 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi 

tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről 

- 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. tv. 

végrehajtásáról 

- 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díjáról 

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

XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 

területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 

rendezésére 

- 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról 

- 7/1986. (VI. 26.) IM rend. a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) 

MT rendelet végrehajtásáról, 

- 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről 

- 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi 

állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes 

szabályairól 

- Helyi rendeletek 
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16.számú Függelék 

 

Függelék 

a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal által használt ASP programról 

 

ASP (Application Service Provident) RENDSZER (Távoli alkalmazásszolgáltatás)  

Elemei,  

tárgykör 

Kötelező/ 

Nem kötelező 

Nyilvántartás tartalma Tartalomra vonatkozó 

 jogszabályi előírás 

Megjegyzés 

Ipar és 

kereskedel

mi 

szakrendsze

r  

kötelező 

(ASP-hez 

csatlakozott 

önkormány-

zatoknak) 

működési engedély, 

telepengedély, üzleti 

szálláshely, vásár, piac, 

bevásárlóközpont, 

rendezvény nyilvántartás, 

nyomtatványok, iratok 

mintái 

257/2016. (VIII.31.) Korm. rend. 

3. §, 9. §, 3. számú melléklet 

210/2009. (IX.29.) Korm. rend. 

57/2013. (II.27.) Korm. rend. 

239/2009. (X.20.) Korm. rend. 

173/2003. (X.28.) Korm. rend. 

55/2009. (III.13.) Korm. rend. 

23/2011. (III.8.) Korm. rend.   

 

elektronikus 

nyilvántartás  

Adó 

 

szakrendsze

r 

kötelező 

(ASP-hez 

csatlakozott 

önkormány-

zatoknak) 

helyi adók, gépjárműadó, 

adók és adók módjára 

behajtandó köztartozások, 

nyomtatványok, 

elektronikus csekkek, 

iratok mintái 

257/2016. (VIII.31.) Korm. rend. 

3. §, 9. § 

1990. évi C. tv.  

 

elektronikus 

nyilvántartás  

Ingatlanvag

yon-

kataszter 

 

 

 

 

 

 

kötelező 

(ASP-hez 

csatlakozott 

önkormány-

zatoknak) 

önkormányzat 

tulajdonában levő 

ingatlanok helyrajzi 

szám szerint, értékbecslő 

betétlapok, címadatok 

20110. évi CXCVI. tv.  

368/2011.(XII.31.) Korm. 

rend. 

önkormányzat vagyonáról, 

vagyongazdálkodásról szóló 

önkormányzati rendelet 

 

elektronikus 

nyilvántartás

; a program 

segítségével 

elkészíthető 

az OSAP 

1616 

statisztika 

Gazdálkodá

si  

szakrendsze

r 

kötelező 

(ASP-hez 

csatlakozott 

önkormány-

zatoknak) 

elemei: KASZPER 

(Központi 

Adatnyilvánítási 

Számviteli, Pénzügyi 

Ellenőrzési Rendszer), 

ETRIUSZ 

(előirányzatok), KATI 

(Központi Adatnyilvánító 

és Tárgyi eszköz 

Információs rendszer) 

257/2016. (VIII.31.) Korm. rend. 

2000. évi C. tv. 

4/2013. (I.11.) Korm. rend. 

368/2011.(XII.31.) Korm. 

rend. 

rendelkezései 

 

 

elektronikus 

nyilvántartás

;  

a VIR 

(Vezetői 

Információs 

Rendszer) az 

aktuális 

pénzügyi 

folyamatokr

ól átfogó 

képet ad, 

részletes 

pénzügyi 

kimutatások

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=197239.357779
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126456.350453
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159115.349679
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126547.345066
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=76685.349912
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124987.349948
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=137766.350240
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=197239.357779
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13571.357193
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142898.357224
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.349439
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.349439
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=197239.357779
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=49554.338458
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158295.347500
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.349439
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.349439
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Elemei,  

tárgykör 

Kötelező/ 

Nem kötelező 

Nyilvántartás tartalma Tartalomra vonatkozó 

 jogszabályi előírás 

Megjegyzés 

kal  

Iratkezelő 

rendszer 

kötelező 

(ASP-hez 

csatlakozott 

önkormány-

zatoknak) 

iratkezeléssel, 

irattározással 

kapcsolatos információk 

(átvétel, érkeztetés ideje, 

szignálás, ügyirat-

előzmények, iktatószám, 

ügyintéző, 

kiadmányozás, 

expediálás, postázás 

ideje, selejtezési jel, 

belső iratküldések, 

mennyiségi és minőségi 

adatok) 

1995. évi LXVI. tv.  

335/2005. (XII.29.) Korm. rend. 

3/2018. (II.21.) BM rendelet 

rendelkezései  

elektronikus 

nyilvántartás

;  

a program 

segítségével 

elkészíthető 

az éves 

hatósági 

statisztika 

(OSAP 

1229) 

 

Elektroniku

s  

űrlapok 

kötelező 

(ASP-hez 

csatlakozott 

önkormány-

zatoknak) 

 

elektronikusan kitölthető 

űrlapok 

1995. évi LXVI. tv.  

335/2005. (XII.29.) Korm. rend. 

 

elektronikus 

nyilvántartás

. 

az iratkezelő 

és az adó 

szakrendszer

be 

automatikus

an beemeli 

az űrlapot a 

program 

Hagyatéki 

leltárrendsz

er 

kötelező 

(ASP-hez 

csatlakozott 

önkormány-

zatoknak) 

örökhagyó, hagyaték, az 

érdekeltek adatai, 

ügyiratszám 

29/2010. (XII.31.) KIM rendelet elektronikus 

nyilvántartás

. 

a rögzített 

adatok 

alapján 

esetenként 

elkészíthető 

a hagyatéki 

leltárnyomta

tvány 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=23938.347581
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=96458.354602
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=207293.352196
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=23938.347581
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=96458.354602
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=131261.348559
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17. számú függelék 

 

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 

Általános közzétételi lista 
 

I. Szervezeti, személyzeti adatok 
 Adat Frissítés Megőrzés  

1. 

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, 

postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus 

levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának 

elérhetőségei 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 

törlendő 
 

2. 

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése 

szervezeti egységek megjelölésével, az egyes 

szervezeti egységek feladatai 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 

törlendő 
 

3. 

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes 

szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, 

elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus 

levélcíme) 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 

törlendő 
 

4. 

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető 

neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, 

elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 

törlendő 
 

5. 
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, 

tagjainak neve, beosztása, elérhetősége 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 

törlendő 
 

6. 

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete 

vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében 

működő más közfeladatot ellátó szervek 

megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

7. 

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában 

álló, illetve részvételével működő gazdálkodó 

szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, 

telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), 

tevékenységi köre, képviselőjének neve, a 

közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

8. 

A közfeladatot ellátó szerv által alapított 

közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai 

címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus 

levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

9. 

A közfeladatot ellátó szerv által alapított 

költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési 

szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt 

alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, 

vezetője, honlapjának elérhetősége, működési 

engedélye 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

10. 

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, 

a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a 

főszerkesztő neve 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

11. 
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti 

szervének, hatósági döntései tekintetében a 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 
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fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek 

hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett 

törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. 

pontban meghatározott adatai 

tartásával 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 
 Adat Frissítés Megőrzés  

1. 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és 

alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó 

alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó 

eszközök, valamint a szervezeti és működési 

szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

2. *  

Az országos illetékességű szervek, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a 

közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről 

szóló tájékoztató magyar és angol nyelven 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 

törlendő 
 

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Negyedévente 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

4. 

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági 

ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a 

hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör 

gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró 

szerv megnevezése, illetékességi területe, az 

ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, 

eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) 

meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az 

eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, 

ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó 

tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, időpontfoglalás, az 

ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, 

tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő kötelezettségekről 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 

törlendő 
 

5. 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy 

költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások 

megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások 

igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért 

fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

6. 

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott 

adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, 

formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, 

az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves 

adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az 

adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV#lbj151id8c02
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nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító 

adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - 

alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott 

adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés 

költségei 

7. 

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak 

címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány 

ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke 

Negyedévente 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

8. 

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az 

állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, 

eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, 

ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének 

jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv 

szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem 

korlátozza 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

9. 

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek 

és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat 

képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott 

előterjesztések a benyújtás időpontjától 

Törvény eltérő 

rendelkezése 

hiányában a 

benyújtás 

időpontját 

követően azonnal 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

10. 
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett 

hirdetmények, közlemények 
Folyamatosan 

Legalább 1 évig 

archívumban 

tartásával 

 

11. 
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok 

szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk 
Folyamatosan 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

12. 

A közfeladatot ellátó szervnél végzett 

alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, 

ellenőrzések nyilvános megállapításai 

A vizsgálatról 

szóló 

jelentés 

megismerését 

követően 

haladéktalanul 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

13. 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények 

intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység 

neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az 

adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal 

foglalkozó személy neve 

Negyedévente 
Az előző állapot 

törlendő 
 

14. 

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére 

vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai 

adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 

Negyedévente 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

15. 

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező 

statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó 

adatai 

Negyedévente 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

16. 

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló 

szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó 

szerv az egyik szerződő fél 

Negyedévente 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő A változásokat Az előző állapot 1  
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közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására 

vonatkozó általános szerződési feltételek 

követően azonnal évig archívumban 

tartásával 

18. 
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és 

egyedi közzétételi lista 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző állapot 

törlendő 
 

19. *  

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a 

közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint 

újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok 

listája a rendelkezésre álló formátumok 

megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv 

kezelésében levő, 

a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint 

újrahasznosítható közadat típusokról való 

tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok 

megjelölésével 

A változásokat 

követő 15 napon 

belül 

Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 

20. *  

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok 

újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési 

feltételek elektronikusan szerkeszthető változata 

A változásokat 

követő 15 napon 

belül 

Az előző állapot 

törlendő 
 

21. *  

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok 

újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre 

bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a 

díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen 

A változásokat 

követő 15 napon 

belül 

Az előző állapot 

törlendő 
 

22. *  
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény 

szerinti jogorvoslati tájékoztatás 

A változásokat 

követő 15 napon 

belül 

Az előző állapot 

törlendő 
 

23. *  

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a 

közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint 

kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások 

szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság 

időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás 

egyéb lényeges elemeinek megjelölése 

A változásokat 

követő 15 napon 

belül 

Az előző állapot 

törlendő 
 

24. *  

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok 

újrahasznosításáról szóló törvény szerint 

a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos 

jogot biztosító megállapodások szövege 

A változásokat 

követő 15 napon 

belül 

Az előző állapot 

törlendő 
 

25. *  

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény 

szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó 

eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező 

erővel bíró dokumentum (vagy az annak 

elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az 

újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható 

közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és 

terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének 

saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot 

ellátó szerv részére 

A változásokat 

követő 15 napon 

belül 

Az előző állapot 

törlendő 
 

III. Gazdálkodási adatok 
 Adat Frissítés Megőrzés  

l. *  
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, 

számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves 

A változásokat 

követően azonnal 

A közzétételt 

követő 10 évig 
 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV#lbj152id8c02
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV#lbj153id8c02
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV#lbj154id8c02
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV#lbj155id8c02
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV#lbj156id8c02
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV#lbj157id8c02
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV#lbj158id8c02
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV#lbj159id8c02
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költségvetés beszámolója 

2. 

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak 

létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó 

összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és 

vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és 

rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az 

egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és 

mértéke összesítve 

Negyedévente 

A külön 

jogszabályban 

meghatározott 

ideig, de legalább 

1 évig 

archívumban 

tartásával 

 

3. *  

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az 

államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési 

támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a 

támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási 

program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, 

kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési 

támogatást visszavonják vagy arról a 

kedvezményezett lemond 

A döntés 

meghozatalát 

követő hatvanadik 

napig 

A közzétételt 

követő 5 évig 
 

4. *  

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az 

államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő 

gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő 

vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési 

beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, 

vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon 

vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint 

koncesszióba adásra vonatkozó szerződések 

megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek 

neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött 

szerződés esetében annak időtartama, valamint az 

említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve 

honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő 

beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével 

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött 

- általános forgalmi adó nélkül számított - 

ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a 

vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a 

magasabb összeget kell figyelembe venni. Az 

időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb 

időtartamra kötött - szerződéseknél az érték 

kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított 

összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési 

évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú 

szerződések értékét egybe kell számítani 

A döntés 

meghozatalát 

követő hatvanadik 

napig 

A közzétételt 

követő 5 évig 
 

5. 

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott 

nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, 

az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat 

eredménye) 

Negyedévente 

A külön 

jogszabályban 

meghatározott 

ideig, de legalább 

1 évig 

archívumban 

tartásával 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV#lbj160id8c02
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV#lbj161id8c02
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6. *  

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai 

ellátására (így különösen egyesület támogatására, 

foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-

képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, 

ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és 

sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, 

alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő 

kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó 

kifizetések 

Negyedévente 

A külön 

jogszabályban 

meghatározott 

ideig, de legalább 

1 évig 

archívumban 

tartásával 

 

7. 
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló 

fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések 
Negyedévente 

Legalább 1 évig 

archívumban 

tartásával 

 

8. 
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az 

ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) 
Negyedévente 

Legalább 1 évig 

archívumban 

tartás 

 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV#lbj162id8c02
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Intézményünk filozófiája: 
 
Célunk olyan szeretetteljes, gondoskodó, biztonságot nyújtó légkör kialakítása, mely valóban 
családpótló szerepet tölt be az intézmény lakói számára. Az igénybevevők részére olyan 
segítséget kívánunk nyújtani, amellyel hozzájárulhatunk életük szebbé, tartalmasabbá 
tételéhez. 
 
„Az intézményben élő idősek számára garantálják a megfelelő támogatást, miközben 
tiszteletben tartják a magánszférájukat, valamint részvételüket az intézményen belüli 
életkörülményeket érintő döntésekben.” (Európai Charta, 2009.) 
 
 

I. Általános szabályok 
 
 

Az Ezüstjuhar Nyugdíjasház - A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 
(továbbiakban: Szakmai rendelet) 5/A. § (1) bekezdése alapján – a következők szerint 
határozza meg a szakmai programját.   

 
A szakmai program célja, hogy meghatározza a vonatkozó jogszabályok, az egyedi 
sajátosságok alapján az Intézmény szakmai tevékenységét, ennek érdekében megállapítsa: 
 

1. A szolgáltatás célját, feladatát: 
- A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, létrejövő kapacitások, 

nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását, 
- Más intézményekkel történő együttműködés módját. 
2. Az ellátandó célcsoport jellemzőit. 
3. A feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, 

körét, rendszerességét, gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellegét, 
tartalmát. 

4. Az ellátás igénybevételének módját. 
5. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját. 
6. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével 

kapcsolatos szabályokat. 
 

II. 
Időskorúak és demens személyek tartós bentlakásos elhelyezése  

 
II. 1.  A szolgáltatás célja, feladata 

 
Az idősek otthona a jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de 
rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi 
nyugdíjkorhatárt betöltött személyek számára biztosít teljes körű ápolást, gondozást. 
 
Az intézmény feladata, hogy a szolgáltatást úgy nyújtsa a lakók részére, hogy az megfeleljen 
az intézményi működését szakmailag megalapozó dokumentumoknak, így: 

• a jelen szakmai programnak  
• az alapító okiratnak 
• a szervezeti és működési szabályzatnak 
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• a házirendnek  
• a jogszabályokban meghatározott szakmai szempontoknak, és a feladat-ellátási 

követelményeknek. 
 

I1. 1.1.  A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, létrejövő kapacitások, 
 nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása 
 

      Alapelvek 
• Az intézményben élők otthonuknak érezzek az intézményt, maximálisan biztosított 

legyen a komfortérzet és a zavartalan együttélés.  
• Fontos alapelv, hogy minden ellátottat egyenlőnek kell tekinteni a gondoskodás során. 
• Az ellátást igénybevevők emberi méltóságának biztosítása, a személyes 

szabadságának megőrzése. 
• Az esélyek egyenlőségének biztosítása azoknak az ellátottaknak, akiknek ezen alapelv 

érvényesítése nélkül hátrányaik súlyosan növekednének (demencia tünetegyüttesben 
szenvedők, fogyatékkal elő, illetve gondnokolt személyek). 

 
 Létrejövő kapacitások 
 
Az intézmény tartós elhelyezést nyújtó férőhelyeinek száma: 50 fő 
 
 Nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása 
 
Az időseket ellátó ápoló-gondozó részlegben elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt – 
indokolt esetben 18. életévét – betöltött személyeknek az ápolását-gondozását végezzük, akik 
egészségi állapotuk miatt rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, és önmaguk 
ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek és az alapellátás keretében ellátásuk 
nem biztosítható.  
 
Az időskori demencia tünetegyüttesben szenvedőket is ellátjuk intézményünkben. 
Felügyeletüket, gondozásukat megfelelő felkészültségű ápoló-gondozó személyzettel 
biztosítjuk. A demens ellátottak számára kiszámítható, biztonságos környezetet, speciális 
szakápolást, mentálhigiénés ellátást nyújtunk. 

 
Az intézményben lakó idős személyek számára a személyes szükségletek kielégítése 
érdekében szakszerűségen alapuló, hatékony, szeretetteljes és emberközpontú ápolást, 
gondozást biztosítunk. A rehabilitációs szemléletű megközelítés növeli a lakók életminőségét 
azáltal, hogy a különböző személyes igények kielégítése az egyéni szükségleteknek 
megfelelően, komplex módon történik. A korszerű fizikai, egészségügyi és pszichés ellátás, a 
hospice szemlélet, az új munkamódszerek a minőségi ellátás megvalósulását jelentik. 
 
II. 1.2. Más intézményekkel történő együttműködés módja 
 
Az intézmény a hatékony működés érdekében együttműködik:  

℘ Az intézmény fenntartójával, 
℘ A Somogy megyei szociális bentlakásos intézményekkel,  
℘ A Somogy megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztályával, 
℘ A Somogy megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével, 
℘ Az Egyházakkal, 
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℘ A Civil szervezetekkel,  
℘ A Megyei és Városi Bírósággal, 
℘ Az Ellátottjogi képviselővel, 
℘ A Rendőrséggel, 
℘ A Közoktatási intézményekkel (iskola, óvoda) 
℘ Az Egészségügyi Intézményekkel (Kórházzal, házi orvosokkal) 
℘ A Közművelődési intézményekkel 

 
Az együttműködés kiterjed:  
 
Az együttműködés az intézmény fenntartójával kiterjed: 

℘ költségvetési, így pénzügyi és gazdasági tevékenységre, e tevékenység ellenőrzésére,  
℘ szakmai feladatellátás nyomon követésére, ellenőrzésére,  
℘ a szakmai program, SZMSZ jóváhagyására, 
℘ a külső szolgáltatók területére. 

Együttműködés más szociális alapszolgáltatásokkal és bentlakásos intézményekkel: 
Az együttműködés célja a szociális ellátórendszer rugalmas együttműködése, mely 
megvalósul a kölcsönös párbeszédben, szakmai ismeretátadásban, az ellátottaknak legjobban 
megfelelő szociális intézményi elhelyezés megkeresésében. Az intézmények kölcsönösen 
tájékoztatják egymást az általuk szerzett tapasztalatokról, és az alkalmazott új módszerekről, 
eredményekről.  
Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztályával 

℘ gondnokság alá helyezés, 
℘ környezettanulmány elkészítése, 
℘ gondnokolt ügyében való közreműködés, 
℘ működési engedélyek, felügyeleti ellenőrzés. 

Civil szervezetekkel  
Az idősek otthonában élők életminőségének javítása érdekében: 

℘ programok közös szervezése, lebonyolítása, 
℘ adományok gyűjtése és fogadása. 

Városi és megyei Bírósággal: az ellátott érdekeinek ügyében való közreműködés.  
 
Az együttműködés módja: 

- telefon, e-mail 
- személyes találkozók 
- szakmai konferenciák 
- tapasztalatcsere és cserelátogatások 
- közös kulturális rendezvények szervezése 

II. 2. Az ellátandó célcsoport jellemzői 
 
A jóléti társadalmakat jellemző demográfiai idősödésből fakadó társadalmi, közpolitikai 
problémák sokrétűek. Ide tartozik többek között a társadalombiztosítási és nyugdíjrendszerek 
fenntarthatósága, az időskori életminőség, a tartós gondozás témaköre. Mindezeket pedig 
átmetszi az esélyegyenlőségi és foglalkoztatáspolitika, hiszen mind a hivatásos, mind az 
otthoni gondozást zömében középkorú nők végzik. Az otthonápolást végzők számára a 
munka–gondozás összehangolása jelent nehézséget.  
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Az időspolitika átfogóan egy olyan szakpolitikaként határozható meg, amely az idősek (65+) 
életminőségével, szükségleteivel, társadalmi szerepével foglalkozik, alapja pedig a 
nemzedékek közötti társadalmi konszenzus. Az állami időspolitikának azt kell megcéloznia, 
hogy olyan ellátások, szolgáltatások álljanak rendelkezésre az idősek és velük együtt a 
formális és informális gondozóik számára, melyek biztosítják, hogy a rendelkezésre álló 
gondozási kapacitások összhangban legyenek a szükségletekkel.  
A gondozási szükséglet folyamatosan nő Magyarországon. A 65 év feletti korosztály létszáma 
1, 8 millió fő, közülük 1,3 millió fő él valamilyen korlátozottsággal. Otthonközeli ellátás (házi 
segítségnyújtás) azonban a korcsoportnak csupán a 7%-a számára elérhető. Szakellátást az 
idősek otthonában az idősek 3%-a tudja igénybe venni, miközben a várakozók száma 
folyamatos növekedés mellett már jelenleg is meghaladja az ellátást igénybe vevők felét. 
Magyarországon 1990 és 2017 között a 65 éves és ennél idősebb népesség aránya 13%-ról 
19%-ra növekedett (jelenleg 1,8 millió fő) és az előrejelzések szerint 2070-re eléri a 29%-ot 
(2,7 millió fő). A belső korösszetétel változása azt mutatja, hogy gyors ütemben növekszik a 
80 éves és idősebb, azaz a nagyon idősek száma és aránya. Míg 1990-ben 260 ezer, 2016-ban 
már 412 ezer ilyen korú lakost számlált a KSH. Nemek szerint jelentősek az eltérések: míg a 
65–69 évesek 57%-a, a 85 éves és idősebb népességnek már a 73%-a nő. A 65 éves korban 
várható élettartam 1990 és 2016 között férfiak esetén 12-ről 14,4 évre, nők esetén 15,3 évről 
18,2 évre növekedett. A nők a 2000 utáni években átlagosan 3,6–3,8 évvel több életévre 
számíthattak, mint a férfiak. Ugyanakkor a várható élettartammal nem jár együtt az 
egészségben töltött idő, ezért külön vizsgálja a statisztika a 65 éves korban A KSH adatai 
szerint 2016-ban a férfiak 65 éves korban egészségben várható élettartama 6,7, a nőké 6,4 év 
volt.  
A demencia tünetegyüttessel küzdők arányára nemzetközi felmérések alapján 
következtethetünk. Európában a 60 év feletti lakosság 6%-a szenved a demencia valamelyik 
típusában (a 90 éven felülieknél az arány közel 30%). 2017-ben a WHO adatai szerint Európa 
országaiban 10 millió volt a betegek száma, ami 2030-ra várhatóan megduplázódik. Becslések 
szerint Magyarországon jelenleg körül-belül 200–250 ezer főt érint a demencia. A betegség 
végső stádiumában nagyon magas gondozási szükséglettel (24 órás felügyelet) és 
költségekkel jár, ami megterhelő mind a családoknak, mind az állami ellátó rendszernek. Az 
ellátórendszer gazdasági fenntarthatóságát mutatja az eltartási ráta, ami azt mutatja meg, hogy 
100 aktív korúra hány 65+ jut. 1990 és 2017 között ez a mutató nálunk 20-ról 28-ra nőtt, 
2070-re pedig 52-re fog emelkedni, azaz 2 aktív korúra jut majd 1 időskorú.  
 
Az új ellátottak esetében rendkívül megromlott egészséget és mentális állapotot regisztráltunk 
a bekerüléskor. Zömében fekvőbetegek, az önellátó képesség rendkívül csekély vagy teljesen 
hiányzik. Számában megemelkedett a beköltözők között a szellemileg leépültek száma.  
 
II. 3. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, 
rendszeressége, gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma 
 
Az Időskorúak Otthonában nyújtott szolgáltatásokat és tevékenységeket az (továbbiakban: 
Szt.) 67. §. (1) bekezdése szabályozza.  
 
Ennek keretében az otthon a következő szolgáltatásokat biztosítja az ellátottak számára:  

℘ fizikai ellátás terén kiemelt figyelmet fordítunk a környezet, ruházat tisztántartására, 
valamint az élelmezés megszervezésére és lebonyolítására.  

℘ az egészségügyi gondozás során rendszeres orvosi felügyelet biztosítja az ellátottak 
egészségügyi állapotának folyamatos ellenőrzését, szükség esetén a szakorvosi, 
kórházi ápolás megszervezését.  
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℘ a pszichés gondozás során valamennyi dolgozó törekszik az egyéni bánásmód 
megvalósítására, és nagy hangsúlyt fektetünk a mentális irányítás pozitívumaira.  

℘ a foglalkoztatás keretében fizikai, szellemi, kulturális és szórakoztató tevékenységek 
szolgálják az ellátottakat.  

℘ az érdekvédelem során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az ellátott a teljes körű 
ellátáshoz és az egyéni szükségleteihez, speciális helyzete vagy állapota alapján jusson 
hozzá.  
 

Az intézményben a gondozási feladat alatt az otthon szolgáltatását igénybe vevő személy 
részére nyújtott olyan fizikai, mentális, életvezetési segítséget értünk, amelynek során a lakó 
szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése 
keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testi-szellemi funkcióinak 
helyreállítására, képességeinek, készségeinek javítására kerül sor.  
 
A gondozási formát egyénre szabottan, a lakók állapotának és gondozási szükségleteinek 
figyelembe vételével egy gondozási egységben valósítjuk meg. 
Az intézmény a teljes körű ellátás keretében biztosítja a jogszabályban előírt: 

- fizikai ellátást (étkeztetés, lakhatás, ruházat, textília), 

- egészségügyi ellátást (egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítás, orvosi ellátás, szükség 
szerinti alapápolás, szükség szerinti szakápolás, személyi higiéné biztosítása, 
gyógyszerellátás és gyógyszerelés, szakorvosi- és sürgősségi ellátáshoz-, valamint 
kórházi kezeléshez való hozzájutás, gyógyászati segédeszköz biztosítása) 

- mentálhigiénés ellátást (személyre szabott bánásmódot, a konfliktushelyzetek 
kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést, a szabadidő 
kulturált eltöltésének a feltételeit, a lakók családi és társadalmi kapcsolatai 
fenntartásának segítését, a gondozási tervek megvalósulását, a társas kapcsolatok 
kialakulását). Segítjük a hitéleti tevékenység lehetőségét. 
 

II. 3. 1. Fizikai ellátás 
 
Tárgyi feltételek: 
 
Az idősek otthona rendelkezik a jogszabályban előírt tárgyi feltételekkel. 
Az épület területi elhelyezkedése kedvező, a főúthoz közel, gépkocsival és tömegközlekedési 
eszközzel jól megközelíthető. Az épület környezete parkosított, virágos kert teszi a környéket 
hangulatossá. A parkosított környezet lehetőséget ad a lakók számára a sétára, pihenésre. A 
nyitott kerti pavilon a kinti programok szervezésének központi helyszíne. 
Az intézményben a lakószobák kétágyasak, minden szobához nővérhívó, fővezetékes telefon, 
kábeltévé, fürdőszoba, wc tartozik. Az intézmény az arra rászorulóknak korszerű ápolási 
ágyat biztosít. 
A lakószobákban az előírt alapterület biztosított. 
A lakószobák mellett a tágas terek a mozgáskorlátozottak számára is biztosítják  a megfelelő 
közlekedést. 
A liftnek köszönhetően, az akadálymentes közlekedés az intézmény egészében megoldott.  
 
Ruházat: 
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Az intézményben élők többsége saját ruházattal rendelkezik. Akinek nincs megfelelő 
mennyiségű és minőségű saját ruházata, az intézmény – a teljes körű ellátás keretében – 
kiegészíti azt, hogy legalább három váltás fehérneművel, hálóruhával, valamint két váltás 
évszaknak megfelelő felső ruházattal, cipővel, illetve egyéb lábbelivel rendelkezzék. A saját 
és az intézmény által kiadott ruhák mosását, illetve javítását az otthon térítésmentesen 
biztosítja.  
Az intézményi textíliák mosatása is a saját mosodában történik.  

Az ellátottak szennyes személyes ruháikat leadhatják a mosodába. Mindenki névre szólóan, 
kimosva és vasaltan kapja vissza ruházatát. Az ágyneműk cseréje kéthetente, illetve szükség 
szerint történik. 

 
Étkeztetés: 
Az intézményben külső szolgáltatótól vásárolt élelmezés biztosított. A lakók naponta 
háromszori étkezésben részesülnek, hetente többször meleg vacsora is biztosított. Orvosi 
javaslatra az egészségi állapotnak megfelelő diétás és többszöri étkezést is biztosított.  
Az étlap összeállításakor a konyha élelmezésvezetője az idős ember tápanyagszükségleteit, 
különleges igényeit figyelembe véve, ügyel a változatosságra. Hétköznapokon a lakók két 
menüből választhatnak ebédet. 
A lakók az étkezéssel kapcsolatos véleményüket folyamatosan jelezhetik szóban és írásban az 
intézményvezető és a vezető ápoló felé.  
 
Az étkeztetés módja 
A feladatellátás az alábbiak szerint történik: 
- az intézmény éttermében, 
-  az ellátott szobájában, 
- étkezésben való segítéssel, azon lakók számára akik önállóan nem tudnak étkezni. 

 
Az étkezések időpontja: 
- reggeli:     7.30 -   8.00  
- ebéd:      11.30 – 12.00  
- vacsora: 16.30 – 17.00  
 
II. 3. 2. Egészségügyi ellátás  
 
A feladatellátás keretében biztosítani kell az alábbi tevékenységek ellátását: 
- egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítás,  
- orvosi ellátás,  
- szükség szerinti alapápolás,  
- személyi higiéné biztosítása,  
- gyógyszerellátás és gyógyszerelés,  
- szakorvosi- és sürgősségi ellátáshoz-, valamint kórházi kezeléshez való hozzájutás 
-  gyógyászati segédeszköz biztosítása 

 
Egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítás  
Az egészségügyi ellátás a gyógyító-megelőző ellátás alapelvéből indul ki, mely szerint a 
megelőzés és a gyógyítás fogalma egymástól nem választható szét. Feladata az egészségesek 
védelme, a megbetegedés megelőzése, mely cél érdekében az intézmény rendszeresen szervez 
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egészségmegőrzést szolgáló felvilágosító előadásokat (pl. cukorbetegség-, felfekvések-, 
fekélyek-, kiszáradás megelőzése és kezelése témában). 
 
Alapápolás 
Az otthonban ápolási tevékenység alatt a kórházi kezelést nem igénylő szociális intézmény 
által biztosított gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő és a szociális 
intézmény keretei között biztosítható egészségi állapot helyreállítását célzó tevékenységet 
értjük.  
A beteg idős emberekről való gondoskodásban alapvető fontosságú a szakszerű ápolás. Az 
ápolást mindig az idős ember állapota, az ez alapján készített ápolási terv és az orvos 
legfrissebb utasításai határozzák meg.  
A testi ápolás és gondozás azonban nem választható el élesen a mentálhigiénés gondozástól. 
A szakdolgozók munkája odafigyelést, empátiát, kapcsolatteremtő készséget és nagy 
tapintatot igényel. Igen fontos a lakó és az ápoló közötti harmonikus kapcsolat kialakítása. Ezt 
optimálisan úgy lehet elérni, hogy egy ápolóra minél kevesebb ellátott ápolását bízzuk. Így a 
fizikai, egészségügyi ellátáson túlmenően több odafigyelést nyújthat a problémáival küzdő 
idős embernek. Az előbbiek fokozottabban érvényesek az intenzív gondozást igénylők 
esetében.  
A szakdolgozók tevékenységüket a törvényi előírásoknak megfelelően az egyéni ápolási 
lapon és az egyéni gondozási lapon rögzítik.  
Az ápolási munka, folyamatos, 12 órás munkarendben, 2  műszakos beosztásban történik. 
Gyógyszer alaplistával az intézmény rendelkezik, amelynek tartalma térítésmentesen 
biztosított a lakók számára, az alaplistán nem szereplő térítésköteles gyógyszerekért fizetendő 
térítési díjat a lakó és/vagy törvényes képviselője számára számlázzák.  
Az egészségi állapot függvényében akut betegség vagy folyamatos kezelést igénylő krónikus 
betegség indukálja az ápolást. A gondozási tervek, szükség esetén annak részeként az ápolási 
tervek team munkában készülnek, melyek felülvizsgálata állapotváltozás esetében soron 
kívül, egyébként évente megtörténik.  
A jogosultak gyógyszerelése központilag történik az intézmény orvosának rendelése alapján, 
a lakók napi háromszori gyógyszer kiosztása során pedig a gyógyszerelési protokoll az 
irányadó. 
Intézményünkben egy átlátható, jól működő, egységes, modern ápolási szemléletre épülő 
ápolási rendszert működtetünk. 
Ennek főbb szempontjai: 
℘ Az egészségre való összpontosítás, 
℘ Egészségnevelés, 
℘ A lakó saját ellátásában való részvétele, 
℘ A gondozó és a lakó egyenrangú felek az ellátással kapcsolatos döntésekben és azok 
végrehajtásában, 
℘ A lakó áll az ellátás középpontjában, nem pedig a feladat, 
℘ Az ápolás-gondozás holisztikus – a lakónak nemcsak testi, hanem szellemi, érzelmi, 
szociális és lelki szükségleteit is figyelembe kell venni, 
℘ A lakót tágabb szociális környezetében (család, közösség, társadalom) elhelyezkedő 
egyénként kell tekinteni, mert ez akár pozitív, akár negatív hatással lehet az egyén 
egészségére és jólétére, a betegségre való reagálására és gyógyulására, 
℘ A gondozás specifikus és az egyéni szükségleteknek megfelelő, 
℘ A gondozók kritikus gondolkodásának, és problémamegoldó készségének fejlesztése, 
℘ A rutin-ápolást váltsa fel a szisztematikus ápolás. 
A gondozók legfontosabb feladatai: 
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℘ Az egészségmegőrzés / fejlesztés, 
℘ A betegség megelőzés, 
℘ A gyógyításban való részvétel, 
℘ A rehabilitáció, 
℘ Támogatás. 
 
Szakorvosi- és sürgősségi ellátáshoz-, valamint kórházi kezeléshez való hozzájutás segítése 
Az intézmény időpont egyeztetéssel, a szállítás megszervezésével, szükség esetén a szállítás 
és kísérő biztosításával nyújt segítséget a szakorvosi- és sürgősségi ellátáshoz-, valamint 
kórházi kezeléshez való hozzájutásban. 
 
A beteg, idős ember számára nagy megrázkódtatást jelent, ha kórházba kell mennie. Ezt a 
traumát csökkenteni lehet azzal, hogy – amennyiben lehetséges – előre megbeszélik az ápolók 
az ellátottal, hogy erre feltétlenül szüksége van. Ha az ellátott cselekvőképes és részletes 
felvilágosítás és rábeszélés ellenére sem kíván a kórházba menni, úgy ezt a tényt a 
dokumentációkban rögzíteni kell, és az érintettel minden esetben alá kell íratni.  
 
Abban az esetben, ha az ellátott cselekvőképességének korlátozása vagy kizárása miatt 
gondnokság alatt áll, a kórházi kezelésről a gondnokot minden esetben értesíteni kell, az 
esetleges műtéti engedélyhez az ő aláírása szükséges. 
 
A kórházi kezelés ideje alatt is nagy figyelemmel fordulunk lakóinkhoz. A terápiás munkatárs 
illetve a vezető ápoló rendszeresen kell hogy érdeklődjön a beteg állapotáról. A látogatások 
alkalmával gondoskodunk ruhaneműinek, tisztálkodási eszközeinek cseréjéről.  
A gyakori kapcsolattartás elősegítheti a beteg gyógyulását. Biztonságot megnyugvást nyújthat 
az a tudat, hogy a dolgozók és lakótársai „haza” várják.  
 
A kórházi zárójelentéseket az ellátott egészségügyi dossziéjába fűzi le a vezető ápoló, a benne 
foglalt ápolási, gondozási teendőket, a szükséges gyógyszerelést a megfelelő dokumentációra 
vezeti fel a pontos ápolási tevékenység végzése érdekében. 
 
Személyi higiéné biztosítása  
A személyi és környezeti tisztaság megőrzése, fenntartása az ellátottak és a dolgozók közös 
érdeke. Az intézmény dolgozóinak feladata a környezeti tisztaság folyamatos fenntartásának 
megszervezése.  
Az intézmény a lakók részére biztosítja a tisztálkodáshoz szükséges eszközök egy részét és 
igény szerint a szakdolgozói segítséget.  
 
Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás 
A társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosult ellátottak számára a gyógyszert, illetve a 
gyógyászati segédeszközöket a társadalombiztosítás útján kell beszerezni. 
Az intézményi alap gyógyszerkészletben tartozó gyógyszerek az ellátottak részére 
térítésmentesen biztosítottak. 
Az intézmény rendelkezik a jogszabályban előírt, az alap gyógyszerkészletben tartozó 
gyógyszerekkel, az ellátásban részesülők rendszeres, illetve eseti gyógyszer-szükségleteihez 
igazodó, megfelelő mennyiségű készlettel.  
Az alap gyógyszerkészletet, a szakmai rendelet alapján az intézmény orvosa a vezető ápolóval 
közösen állít össze figyelembe véve a lakóink egészségi állapotának javítására, vagy szinten 
tartására, rehabilitációjára, valamint az esetleg előforduló sürgős ellátás esetére is. 
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A saját kérésre és az intézeti háziorvos által nem javasolt gyógyszerek, valamint más orvos 
által felírt gyógyszerek térítési díját a lakók fizetik meg. 
 
Szakápolás 
Az intézmény rendelkezik működési engedéllyel az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 
20/1996. (VII.26.) NM rendeletben meghatározott szakápolási tevékenységek ellátására. 
 
Az otthon a szakápolási tevékenységek  keretében az alábbi feladatokat biztosíthatja: 

- Subcutan injekció szakszerű beadása (insulin, thrombosis profilaxis) 
- Intramuscularis injekció szakszerű beadása. 
- Decubitus kezelése. 
- Sebellátás, sebkötözés. 
- Szondán át történő táplálás. 
- Infúziós kezelés. 
- Női katétercsere. 

 
Szakápolási tevékenységet a jogszabályban előírt egészségügyi végzettséggel és érvényes 
működési engedéllyel rendelkező szakdolgozó végezhet. 
A szakápolási feladatok ellátása az intézmény orvosa és a vezető ápoló irányításával és 
felügyeletével történik.  
A szakápolási tevékenységet végzők: 

- Tevékenységüket az orvos utasításainak megfelelően végzik. 
- Pontosan vezeti az ápolási dokumentációt, közreműködnek az ápolási terv 

elkészítésében és értékelésében. 
- Értékelik az ápolás hatékonyságát, minőségét, javaslatot tesznek azok javítására. 

 
Demens betegek egészségügyi ellátása 
 
A demens ellátás szempontjai: 
a) Ápolásunk „gondozott központú” (szeretetteljes ápolás) 
 

- A kommunikáció legtöbb esetben sérült, nem/vagy nehezen tudják kifejezni 
magunkat, ezért felelősek vagyunk értük. 

- Ha a betegnek kielégítetlen szükséglete van, bolyong (pl. biztonságérzet, vagy 
szeretethiány). Megoldás: a fizikai és pszichés szükségletek pontos kielégítése. 

- Törekszünk a beteg megnyugtatására, gyengéden, nyugodtan közeledünk feléjük. 
- Egyéni gondozási, ápolási terv anamnézis részénél fontos a hozzátartozó szerepe, a 

beköltözést követően a fizikai, mentális és funkcionális státusz rögzítése, a 
teljesítmény kapacitásának feltárása, akiknél elvégezhető, a Mini - Mentál Teszt és az 
Órateszt felvétele. 

 
b) Biztonságos, strukturált és kiszámítható környezet kialakítására. 
 

- A demens betegeknek lehetőség nyílik, a napi szabadban töltött kisebb séták 
kivitelezésére is.  

- A környezetből a veszélyforrásokat eltávolítjuk, (biztonsági dugó a konnektorban, 
tisztítószerek elzárása, tisztálkodási eszközök felügyelettel történő használata, 
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gyógyszerek, szúró-vágó eszközök szabadon hagyása tilos (figyelni, mert apróbb 
tárgyakat lenyelhetnek, stb.). 

- Gondoskodunk a megfelelő tájékozódási lehetőségekről (jó világítás), az orientáció 
segítéséről (egyéni jelzések a lakószobán). 

- A demens ellátottaknak is van személyes térigényük, ahová szeretnek visszatérni, ezt 
biztosítanunk kell. 

- Gondoskodnunk kell a biztonságos őrzésről, mivel fennáll a bolyongás lehetősége. 
- A bezártságot sok esetben nehezen tűrik, ennek feloldására a rendszeres séta a 

délelőtti órákban elengedhetetlen. 
 

c) A táplálkozásra és az egészségügyi ellátásokra kiemelt figyelmet kell fordítani, ennek 
keretében feladatunk:  

- a kiegyensúlyozott étrend biztosítása (többszöri étkezés, diéta, szükség esetén 
pépes étrend), 

- az alacsony zajszint biztosítása, hogy semmi ne vonja el a figyelmét az evéstől, 
szükséges az elfogyasztott étel mennyiségi kontrollja (nem evés, mérsékelt evés 
észlelése), 

- a megfelelő mennyiségű folyadék bevitele, 
- a súlycsökkenés figyelése, szükség esetén táplálék-kiegészítők adása, 
- az ápolók közvetítő szerepe, kísérő betegségek felismerése. 

A veszélyeztető és közvetlen veszélyeztető állapotban lévő demens betegek esetében 
korlátozó intézkedés bevezetésére van lehetőség. A korlátozó intézkedések alkalmazása az 
erről szóló szabályzatban és a Házirendben leírtak szerint történik.  
 
II. 3. 3. Mentálhigiénés ellátás 
A mentálhigiénés ellátás különösen fontos az olyan közösségben, ahol a közösség tagjainál 
gyakoriak a hozott, vagy kialakult: 

℘ lelki bántalmak, 
℘ szenvedélybetegségek, 
℘ emberi kapcsolatokban mutatkozó zavarok, 
℘ egyéb, más konfliktusok. 

Ezek a tényezők egyaránt igénylik a segítséget, legfőképpen a megelőzést. 
 
Megelőzés általános szempontjai: 

℘ a személyiség működésének és képességének védelme, 
℘ a személyiség fejlődésének maximális elősegítése a lelki megterhelésekkel szemben, 

pl. stressz, környezeti ártalom stb.  
℘ az egyén lelki erejének fenntartása, támogatása, 
℘ sérülékenység figyelembe vétele. 

 
Megelőzés formái 

o primer prevenció – a lelki bántalmak előfordulásának csökkentése, 
o szekunder prevenció – tartalmuk megrövidítése, 
o tercier prevenció – a pszichés betegségek által okozott kár csökkentése. 

Intézményünkben gondoskodunk az ellátást igénybe vevő személyek mentálhigiénés 
ellátásáról, melynek keretében biztosítjuk: 
 

℘ a személyre szabott bánásmódot, 
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℘ a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos 
megbeszélést, 

℘ a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, 
℘ a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást, 
℘ az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, 
℘ a gondozási tervek megvalósítását, a mindennapi életvitelhez szükséges szociális 

készség fejlesztését, 
℘ a hitélet gyakorlásának feltételeit, 
℘ segítjük, támogatjuk az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok 

kialakulását és működését. 
 
A mentálhigiénés ellátás feladata az intézményben élő idős embernél olyan személyiség 
fenntartása, amely alkalmassá teszi őt arra, hogy belső lelki harmóniáját megőrizve 
környezetébe be tudjon illeszkedni és ott békében éljen. Ennek érdekében minden ellátott 
részére az igények és a mentális állapot felmérése után gondozási tervet készítünk. 
 
Gondozási terv készítése  

Minden új beköltöző esetében 30 napon belül el kell készíteni a személyre szabott gondozási 
tervet. Célja, az ellátott megismerése (mentális állapotának vizsgálata, fizikai állapotának 
felmérése, családi kapcsolatainak feltérképezése). A mentális állapot felmérésének alapjául a 
Mini-Mentál Teszt és az Órateszt szolgál, amit minden új lakó esetében elkészít a terápiás 
munkatárs. Ezek a tesztek a későbbi változások, az értelmi hanyatlás felismerésében is döntő 
jelentőségűek. A fizikai állapot megismerése előrevetíti a foglalkoztathatóság lehetőségeit. A 
családi kapcsolatok feltérképezése alapvető feladat, hiszen a hozzátartozókkal való 
kapcsolattartás erős híd lehet az otthon és a külvilág között. Problémamentes esetekben a 
jogszabályban foglaltak szerint évente egyszer kerül értékelésre, felülvizsgálatra és szükség 
szerinti módosításra. Állapotrosszabbodás, betegség, képességek csökkenése esetében soron 
kívül elvégezzük a terv felülvizsgálatát és szükség szerinti korrekcióját.  

 
Új lakó fogadásához kapcsolódó feladatok 
 
 Előgondozás 
A mentálhigiénés munka már az előgondozással elkezdődik. Az előgondozás során 
tájékozódunk az ellátást kérő életkörülményeiről, annak megállapítása céljából, hogy az 
igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása, 
tájékoztatás nyújtunk az elhelyezést igénybe vevő részére az intézményi életre való 
megfelelő felkészülés érdekében, elvégezzük a gondozási szükséglet vizsgálatát, és 
amennyiben szükséges a vagyonvizsgálatot is. Felkészülünk a fogadására, valamint segítjük 
a közösségbe történő beilleszkedést zökkenőmentessé tenni.  
Megismerkedünk a leendő lakóval, lakókörnyezetével, hozzátartozókkal, tájékoztatást adunk 
az otthon életéről. A kérelmezőt felkészítjük az intézményi életre. Megismerjük igényeit, 
szükségleteit, s ezen információk birtokában elősegítjük beilleszkedését. 
 
Leendő szobatársak felkészítése az új lakó fogadására 
 
A beköltözést megelőzően a szobatársat felkészítjük az új lakótárs fogadására. 



Ezüstjuhar Nyugdíjasház                                                                                  Szakmai program 

 14 

Arra törekszünk, hogy az újonnan érkező érezze a törődést, odafigyelést, hiszen ez nagyon 
fontos és meghatározó lesz a további életéhez. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a 
lakóközösség, amelyben élni fog, szeretetteljes, meghitt és biztonságot nyújtó legyen. 
 
Első interjú 
 
Az első személyes beszélgetés alkalmával feltérképezzük az intézményi élettel kapcsolatos 
elképzeléseket, elvárásokat, amely első lépése az intézményi életbe való beilleszkedés 
folyamatának. Ilyenkor körvonalazódik a problémahelyzet, megismerjük a lakó lelkiállapotát, 
személyiségét. A kezdeti bizalmatlanságot, függőségi érzést, szorongást igyekszünk feloldani. 
A bizalom elnyerésével, könnyebben be tud illeszkedni új környezetébe. Célokat tőzünk ki, 
megoldási alternatívákat vázolunk fel a testi, lelki egyensúly, a jó közérzet megőrzése 
érdekében. 
 
Életút 
 
A megismerési folyamat egyik állomása az életút feltárása. Nagy segítséget nyújt a 
beilleszkedés elősegítésében, a jó kapcsolat kialakításában, a lakó problémáinak 
feldolgozásában. 
Nyugodt környezetben, különálló helyiségben, segítő beszélgetés során, rögzítjük a lakó 
eddigi életének főbb állomásait, eseményeit.  
 
Társas kapcsolatok kiépítése és fenntartása 
 
Az lakók körében igen gyakori az izoláció (elszigetelődés), mely az idős ember alkalmazkodó 
képességének és aktivitásának csökkenése miatt alakul ki.  
Ezért a terápiás munkatárs segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátottak között baráti kapcsolatok 
jöjjenek létre, és ne forduljanak elő értelmetlen viták, beilleszkedési zavarok. 
Családi kapcsolataik meghatározzák az életüket, ezért fontos a család és az ellátottak 
kapcsolatának ápolása.  
Az intézményen belüli családias légkör kialakítását segíti elő, ha a lakók megtartják, illetve 
felelevenítik kapcsolataikat a régi környezetükkel, gyermekeikkel, rokonaikkal, barátaikkal. 
Figyelemmel kísérjük, hogy érkeznek-e látogatók lakóinkhoz, kapnak-e levelet vagy 
telefonálnak-e nekik. Ha ez kevesebbszer, vagy nem történik meg egyáltalán, igyekszünk 
helyreállítani a családi kapcsolatokat. 
Szükséges  meghívni a rendezvényekre, ünnepségekre a családtagokat, hogy ezt az időt is 
szeretteikkel tölthessék. 
Amennyiben a lakók egészségi állapota lehetővé teszi, segítséget nyújtunk ahhoz, hogy 
szabadságukat a családjuk körében töltsék.  
Az intézmény ellátottai általában elszigetelődnek a társadalomtól is. Az dolgozóknak 
tudatosan kell szervezni az olyan programokat, melyeken ezt megakadályozzák. Társas 
kapcsolatok az otthon lakói és alkalmazottai között is létrejönnek. A lakók és az 
alkalmazottak közötti jó kapcsolat feltétele az, hogy az intézményben élő idős emberek 
bizalommal legyenek a dolgozók iránt. A dolgozók hozzáállása minden esetben komoly, 
kiegyensúlyozott, türelmes, kedves és nem bizalmaskodó. 
A lakó meghallgatására mindig módot kell találnia, panaszát komolyan kell venni, ha 
szükséges, megfelelően kell intézkedni. 
A bizalom megnyerésének egyik döntő tényezője a titoktartás, ennek megtartásával a dolgozó 
megnyerheti a rábízott emberek bizalmát. 
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Haldoklóval való foglalkozás 
 
Tudjuk, hogy az emberek nagy része otthon, szerettei, hozzátartozói körében szeretne 
meghalni. Ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy a kultúránkból lassan elvesznek azok a 
rítusok, segítséget jelentő szabályok, amelyek az élet szerves részévé tették a haldoklóval való 
törődést. 
A bentlakásos otthonban azonban akarva-akaratlanul szembe kell néznünk a problémával; 
azzal, hogy az utolsó napok, órák mennyire az élet szerves részei. 
A haldoklóval való foglalkozás fő lelki terhe az, hogy a hiábavalóság érzésével kell 
megküzdenünk. Minden tettünk azt a célt szolgálja, hogy vigasztalja, erősítse, bátorítsa a 
haldoklót. A testi kontaktus, simogatás, a haldokló kezének megfogása, a közelségünk, a 
jelenlétünk, a haldoklónak nyújtott lelki megnyugvást szolgálja. 
 
Veszteségélmény feldolgozása 
 
Egy-egy lakó elvesztése, nem csak a hozzátartozóknak és dolgozóinknak okoz fájdalmat, 
hanem lakótársainak is. Nehéz feldolgozni azt a tényt, hogy az az ember, akivel nemrég még 
beszélgettünk, nincs többé. Az intézményben jelenlévő szellemiség és szemlélet segít a gyász 
feldolgozásában. Azáltal, hogy beszélünk a halálról, a társuk elvesztéséről, hozzásegítjük őket 
ahhoz, hogy lelkileg minél kevésbé sérüljenek. 
 
Foglalkoztatás 
Az intézményben igyekszünk minden megtenni az ellátottak testi-lelki aktivitása 
fenntartásának megőrzésének érdekében. 
A foglalkozások célja a meglévő képességek fejlesztése, szinten tartása.  Lehetőség van 
kreatív, művészeti, mozgásterápián történő részvételre is, melyhez biztosítjuk a feltételeket 
(helyiség, eszközök, segítők).  

A szabadidő kulturált eltöltése és a tartalmas időtöltés biztosítja a testi, lelki aktivitás 
fenntartását, megőrzését. A foglalkozásokat a lakók korának, egészségi állapotának, 
képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével szervezzük. 

Hitélet gyakorlásának segítése 
Az otthon biztosítja a szabad vallásgyakorlás lehetőségét, s lehetőséget nyújt a szervezett 
formában történő hitélet gyakorlásának biztosítására. A lehetőségek  megteremtik azt a 
szabadságot, hogy vallását és meggyőződését mindenki szertartások végzése vagy egyéb 
módon, akár egyénileg, akár másokkal együttesen és nyilvánosan vagy magánkörben 
kinyilváníthassa. 
Otthonunkban kiemelten fontosnak tartjuk egyházi és állami ünnepeink megtartását. 
 
Demens betegek mentálhigiénés ellátása 
A demencia értelmi, szellemi leépülés, amely az egyik embernél súlyosabb, másik embernél 
kevésbé súlyos formában jelentkezik. A külső szemlélő számára úgy tűnik, hogy ezek az 
emberek leépülve, nem vesznek tudomást a körülöttük zajló eseményekről, csak a biológiai 
kielégítés ösztöne hajtja őket. Mi, akik köztük élünk, dolgozunk, tudjuk, hogy ez nem így van. 
Mindenre szükségük van, de jelezni nem, vagy csak kevésbé tudják. 
A demens betegekkel való foglalkozásnál abból az alapfeltételből indulunk ki, hogy a 
kognitív funkciók (észlelés, érzékelés, tanulás, emlékezet, beszéd, problémamegoldó 
képesség, absztrakció, logikai készség) jelentősen csökkennek, mindezeket figyelembe véve a 
mindennapi ápolás, gondozás mellett, a speciális mentálhigiénés tevékenységeknek rendkívül 
nagy jelentősége van.  
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Alkalmazott módszerek: 

- Realitásorientáció 
- Kreatív terápia 
- Memóriát fejlesztő és szinten tartó terápia 
- Érzékszervekre ható kreatív terápia 
- Zeneterápia 
- Játékterápia 
- Beszédterápia 

A demencia tünetegyüttesben szenvedő lakók foglalkoztatásának rendkívül fontos szerepe van. 
Kiemelten kell foglalkoznunk velük, állapotuk szinten tartása és további szellemi hanyatlásuk 
megakadályozása miatt. Fontos, hogy megfelelően mérjük fel az ellátott képességét és 
alaposan elemezzük, így olyan terápiát válasszunk, amely az ő fizikai, értelmi és észlelési 
szintjéhez igazodva esélyt ad a sikerre. A demens lakók olyan felnőtt emberek, akiknek a 
mentális hanyatlásuk során számtalan deficittel, hátránnyal kell megküzdenie, miközben nagy 
erőfeszítéssel küzdenek identitásuk és méltóságuk megőrzéséért.  
Aktív erőfeszítéssel kell szembeszállni a leépülési folyamatokkal és lassítani a romlás ütemét. 
Fontos a családtagokkal való kapcsolattartás, tőlük sok hasznos információt kaphatunk az idős 
emberről.  
 
Cél: a mentális, fizikai, szociális képesség megtartása, azok kihasználása, az intellektus 
hanyatlásának lassítása, amely a gyakorlatban az alábbi formákban valósul meg: 

 informális orientáció: a terápiás munkatárs és a gondozó, ápoló személyzet 
folyamatosan tájékoztatja az időseket a személyükre, környezetükre vonatkozó 
adatokról (Ki ő? Hol van? Mennyi az idő? Mi történik vele?). 

 Az étkezéshez, tisztálkodáshoz, mindennapi használati tárgyak felismerése, 
megnevezése, az elhelyezési sorrend rögzítése, változtatás után ennek 
felismerése. 

 A súlyos kognitív deficittel rendelkezőknél a memória gyengült, fokozott a 
felejtés, súlyos a beszéd probléma, nehezen idéződik fel egy-egy szó. 
Kiscsoportban különböző tárgyakat ábrázoló képeket kell párba rakni és 
megnevezni. 

 Akik teljes ellátást igényelnek (nem tudnak önállóan öltözni, étkezni) és a 
szavak már elvesztették jelentőségüket, a szenzoros ingerek növelése érdekében 
színes újságokat nézegethetnek, emellett felolvasás, közös éneklés stb. jöhet 
számításba.  

A kapcsolatok a demens beteg életében is nagyon fontosak, ezért segítjük őket a kapcsolataik 
„gyógyításában”. 

- A jó kapcsolat ott kezdődik, hogy elfogadjuk az ellátottat családjával együtt 
olyannak amilyen. 

- Nem akarjuk megnevelni és megváltoztatni. 
- A családdal való jó kapcsolat segít elfogadtatni a jelenlegi helyzetet, az empátia a 

jelentkezés pillanatától a gyászig kell, hogy tartson.  
- Törekszünk az ellátott egyre jobb megismerésére, a ránk bízott emberi 

méltóságának megőrzésére. 
 
II. 3. 4. Az intézmény alapfeladatát meghaladó szolgáltatások: 
 
- Fodrász igénybevétele a lakók egyéni igénye szerint. 
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- Pedikűrös igénybevétele a lakók egyéni igénye szerint.  
- Egyéni gyógytorna igénybevétele a lakók egyéni igénye szerint. (Akár akut elváltozásról 

van szó (törések, ficamok, protézis beültetések stb.), akár krónikus megbetegedésről 
(Parkinson – kór, rheumatoid arthritis stb.) az intézmény elismeri a mozgásterápia 
szükségességét és azt a fizetendő térítés fele összegével finanszírozza.)   

- A szolgáltatásért díjat a szolgáltatást igénybevevő, illetve a hozzátartozó fizeti meg a 
szolgáltatást végzőnek.  

 
II. 4. Az ellátás igénybevételének módja 

 
• Az intézményi ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes 

képviselője írásos vagy szóbeli kérelmére történik. A szóban történő kérelmet a 
szolgáltató írásban rögzíti. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a 
kérelmet az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve a törvényes 
képviselő terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét a törvényes 
képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a 
cselekvőképességét nem korlátozza – önállóan terjesztheti elő. 

• A kérelemhez a demencia tünetegyüttesben szenvedő ellátott esetén csatolni kell a 
demencia megállapítására jogosult szakorvos szakvéleményét, gondokság alatt álló 
ellátott esetén, az ezt igazoló bírósági ítélet és a gyámhivatal gondnokkirendelő 
határozatát. 

• A kérelemhez csatolni szükséges továbbá a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú 
melléklete szerinti egészségi állapotra vonatkozó igazolást-, a jövedelemnyilatkozatot 
és a vagyonnyilatkozatot. betegségekkel kapcsolatos zárójelentések, az orvosi 
szakvélemények és orvosi igazolások fénymásolatát. Az intézmény a beérkező 
kérelmet nyilvántartásba veszi.  

• Az otthon a beérkező kérelmet nyilvántartásba veszi, majd 30 napon belül 
előgondozást végez az ellátást kérelmező lakóhelyén.  

• Az előgondozással egyidejűleg megtörténik a gondozási szükséglet vizsgálata is, 
melyhez csatolni kell az esetleges betegségekkel kapcsolatos zárójelentések-, orvosi 
szakvélemények- és orvosi igazolások fénymásolatát. A gondozási szükséglet mérés 
eredményéről az intézmény vezetője igazolást állít ki. Az érvényben lévő 
jogszabályok értelmében, a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel 
rendelkezők esetében kerülhet sor intézményi felvételre. A napi 4 órát meg nem 
haladó ápolási szükségletet igazoló szakvélemény esetén az intézményvezető értesíti 
az igénylőt a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről. Az érvényben lévő 
jogszabályok lehetőséget biztosítanak annak a gondozási szükséglettel nem rendelkező 
ellátást igénylő felvételére, aki vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos összegű 
személyi térítési díj megfizetését. 

• Sürgős esetben – az egészségi állapot, szociális helyzet alapján, soron kívüli 
elhelyezést kérhet. 

• Az előgondozás elvégzését követően, az intézményi elhelyezést megelőzően az 
intézményvezető szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt vagy 
törvényes képviselőjét a férőhely elfoglalásának kezdő időpontjáról, valamint az 
intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőkről. Az értesítés kézhezvételéhez 
számított 8 napon belül van lehetőség a férőhely elfoglalására. 

• Ha az ellátásra vonatkozó igény férőhely hiányában nem teljesíthető, akkor az 
intézményvezető – a nyilvántartásba vétel közlésével – írásban értesíti a jogosultat. 
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• Az intézményi ellátás igénybevételének időpontjában az ellátást biztosító intézmény és 
az ellátást igénybe vevő személy megállapodást köt, melyben rögzítésre kerülnek az 
intézmény és az ellátást igénybe vevő jogai és kötelezettségei.  

 
II. 5. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja 
 
Az intézményről a szélesebb kör számára információk elérhetőek az intézményben –, illetve a 
fenntartó honlapján.  
Igény esetén minden érdeklődő számára lehetőséget nyújtunk az intézmény megtekintésére. 

 
III. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos 

szabályok 
 

3.1. Az ellátottak jogai: 

3.1.1. A tájékoztatáshoz való jog 

- Az ellátás megkezdésének időpontjáról az intézményvezető értesíti a jogosultat. A 
szolgáltatás igénybevételére legalább 8 napos határidőt kell hagyni. A határidő 
megállapításánál törekedni kell egy olyan ésszerű időpont megadására, ami elegendő arra, 
hogy a jogosult felkészüljön az új életformára, elrendezze személyes kapcsolatait, pénzügyeit. 
- A felvételkor az intézménynek széleskörű tájékoztatást kell adni az ellátott és 
hozzátartozója, illetve törvényes képviselője részére az intézményi ellátás tartalmáról, 
nyilvántartásokról, panaszjog gyakorlásának módjáról, a fizetendő térítési díjról, a jogosult 
jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről és az intézmény házirendjéről. 
3.1.2. A kapcsolattartáshoz való jog 

- Az ellátottaknak joguk van kapcsolatot tartani mind az intézményen belül egymással, mind 
az intézményen kívül hozzátartozóikkal, barátaikkal, stb.  
- Biztosítani kell a zavartalan levélváltást, telefonbeszélgetést, illetve személyes találkozást. A 
látogatási idő a házirendben meghatározottak szerint történhet, az intézményvezető az egyéni 
indokok alapján ettől eltérően is dönthet. 
 
3.1.3.Az egészségügyi ellátáshoz való jog 

- A lakóknak joga van az egészségi állapota által indokolt, megfelelő folyamatosan 
hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz. A közvetlen veszélyeztető 
állapot esetén a hatályos jogszabályok alapozzák meg az egészségügyi szolgáltatás és az 
intézményi szolgáltatás összhangját. A korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazásának 
elrendelésére az intézmény orvosa, az orvos elérhetőségének hiánya esetén a vezető ápoló 
jogosult. Az utóbbi az orvost azonnal értesíti és döntését az intézmény orvosának jóvá kell 
hagyni és mindezt írásban dokumentálni kell. Az intézmény orvosa a korlátozó intézkedés, 
eljárás alkalmazásáról tájékoztatja az intézmény vezetőjét. Az intézmény vezetőjének feladata 
a többi ellátott védelmének biztosítása. Az intézmény vezetője 48 órán belül köteles 
tájékoztatni az ellátottjogi képviselőt a korlátozó intézkedéséről. A korlátozó intézkedés, 
eljárás ellen az ellátás igénybevevő, illetve törvényes képviselője panasszal élhet az 
intézmény fenntartójánál. 
3.1.4.Az egészségügyi önrendelkezési jog 

3.1.4.1. Cselekvőképes személy jogai 
- teljes körű tájékoztatás az orvos részéről, állapotáról és a javasolt gyógymódról, 
- az orvos csak annak adhat az érintet állapotáról felvilágosítást, akit az ellátott megjelöl, 
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- a hatályos jogszabályokban meghatározott egészségügyi beavatkozásokhoz írásbeli 
nyilatkozat szükséges (kivétel: életveszély). 
 
3.1.4.2.Korlátozottan cselekvőképes személy jogai 
 
- tájékoztatás egyaránt megilleti a korlátozottan cselekvőképes lakót és gondnokát, 
- korlátozottan cselekvőképes lakó esetén attól függően, hogy milyen ügycsoportban 
korlátozták ügyei vitelében, az írásbeli nyilatkozatot a gondnok teszi. 
 
3.1.5.A személyes adatok védelméhez fűződő jog 

- Az intézmény vezetője minden intézményi jogviszonyt létesítettről nyilvántartást vezet. A 
nyilvántartásból adatot csak az adatigénylésre jogosult szervnek és jogosultságot megállapító 
szociális hatáskört gyakorló szervnek szolgáltatható. 
- Adatot csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogszabályi felhatalmazás alapján lehet 
kezelni, továbbítani. 
Az ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi- és mentális állapotára tekintettel a 
szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, 
speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás igénybevételére. 
Tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból, nemre, vallásra, nemzeti, etnikai 
hovatartozásra, politikai vagy más véleménye, kora, cselekvőképességének hiánya vagy 
korlátozottsága, fogyatékossága, születési vagy egyéb helyzete miatt. 
Az ellátást igénybevevőket maradéktalanul megilletik az élethez, emberi méltósághoz, testi 
épséghez, testi-lelki egészséghez való alkotmányos jogok. 
Az intézmény nem korlátozhatja az ellátottat a személyes tulajdonát képező tárgyai, illetve 
egyéb használati tárgyai használatában. A házirend szabályozza a veszélyeztető tárgyak körét. 
 
Az ellátottjogi képviselő: Az intézményi ellátással kapcsolatos panasz esetén az ellátást 
igénybe vevő az intézmény vezetőjéhez, illetve a mindenkori ellátottjogi képviselőhöz 
fordulhat. Az intézmény vezetője köteles a panaszt 15 napon belül kivizsgálni. Amennyiben 
ez nem történik meg, illetve a kivizsgálás eredményével nem ért egye a panasztevő, akkor 8 
napon belül a fenntartóhoz fordulhat.  

Ellátottjogi képviselő: 
Benczéné Bogárdi Andrea 

Telefon (munkaidőben): +36 20 4899 576 
Postacím: 7624 Pécs Ferencesek utcája 22. 
E-mail: andrea.bogardi@ijb.emmi.gov.hu 

 
3.2. A szociális szolgáltatást végzők jogai 

Dolgozóink munkájukat az Etikai Kódex elveinek megfelelően végzik. Munkába lépéskor a 
szociális munka etikai kódexét minden dolgozóval ismertetjük, melynek tényét aláírásukkal 
igazolják.  
 
Munkavégzésük során felelősségük, hogy saját kompetenciájukon belül a legjobb tudásuk 
szerint nyújtsák a szolgáltatásokat.  

mailto:andrea.bogardi@ijb.emmi.gov.hu
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A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek esetében 
biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletbe 
tartsák emberi méltóságukat és személyiség jogaikat, 

- a munkájukat elismerjék, 
- a munkáltató megfelelő munkakörülményeket biztosítson, 
- a foglalkoztatottak védelme érdekében, az ellátást igénybevevők részéről esetleg 

felmerülő vészhelyzet kezelésére belső utasítást kell készíteni, 
- közfeladatot ellátó személynek minősül az előgondozást végző személy,  
- az intézményi ellátásban foglalkoztatott ápoló, vezető ápoló, gondozó, terápiás 

munkatárs. 
- a munkavállalók számára biztosítani kell, hogy legalább a Kjt.55-80.§ -ában és a Kjt-

nek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatában történő 
végrehajtásáról szóló kormányrendeletben megállapított, a munkaidőre, a 
pihenőidőre, előmeneteli és illetményrendszerre vonatkozó feltételeket. 

 
 

IV. Záró- és hatályba léptető rendelkezések 
 

1 Jelen Szakmai Programot az intézmény fenntartója, Hetes Község Önkormányzata 
hagyta jóvá: a 59/2019. (VIII. 26.) képviselő-testületi határozattal. 

2 A szakmai program 2019. szeptember 1. dátummal lép hatályba. 
3 Ezzel egyidejűleg az e tárgyban kiadott 76/2016. (VI. 27) sz. képviselő-testületi 

határozattal elfogadott szakmai Program Hatályát veszíti. 
 
 
Jelen szakmai programot az Ezüstjuhar Nyugdíjasház Érdekképviseleti Fóruma ülésén 
véleményezte és jóváhagyta. 
 
 
Kelt: Hetes, 2019. augusztus …. 

       
 
 
 
 
 

                     Kéhlerné Baracsi Piroska 
intézményvezető 

Mellékletek:  
1. Szervezeti és Működési Szabályzat 
2. Házirend 
3.   Megállapodás az ellátottak és a szolgáltató között  
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I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 
 

I.1. A költségvetési szerv megnevezése: 
Ezüstjuhar Szociális Központ – Ezüstjuhar Nyugdíjasház /továbbiakban : Intézmény/ 
I.2. Az Intézmény székhelye: 7432 Hetes, Vikár B. u. 74/C. 

I.3. Az  intézmény  alapításáról szóló jogszabályok megjelölése: 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Szoctv.) 

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (továbbiakban: Ket.)  

A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről 

szóló 321/2009. (XII.29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Szmr.)  

 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: SzCsM rend.)  

 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati 

azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Kormányrendelet 

(továbbiakban: Nyr.)  

 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) 

SzCsM rendelet (továbbiakban: Ir.)  

 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) 

Kormányrendelet (továbbiakban: Tr.)  

I.4. Az intézmény  alapítója és fenntartója: 
Hetes Község Önkormányzata 
7432 Hetes, Rákóczi u. 34. 
I.5.Az intézmény alapító okiratának 
 kelte, az alapítás időpontja: 2003. 

I.6. Az intézmény gazdálkodási besorolása: 
Részben önállóan működő költségvetési szerv. 
. 

I.7. Az intézmény közfeladata: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  67. - 68./B §-ai, 
szerinti szakosított ellátás biztosítása. 

I.8. Az intézmény működési területe: 
Tartós bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó ellátás esetében: Somogy megye. 



Ezüstjuhar Nyugdíjasház                                                                                  Szakmai program 

 24 

I.9. Az intézmény formája és típusa: 
 
Formája:  

ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás 
 
Típusa: idősek otthona   

I.10. Az intézmény államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 
873000 - Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

I.11. Az intézmény alaptevékenysége: 
- Időskorúak és demens betegek tartós bentlakásos intézményi ellátása 

I.12. A intézmény alaptevékenységének Kormányzati funkció szerint besorolása: 

 Kormányzati 
funkciószám 

Kormányzati funkció megnevezése 

1 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
2 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

I.13. Az intézmény költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét a fenntartó önkormányzat polgármestere nevezi ki. 

I.14. Az  intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó jogszabályok megjelölése: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1. 

munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 
 

2. megbízási szerződéses 
jogviszony 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

I.15. Az alapító jogosultsága az intézmény vagyona felett: 
Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvénye az irányadó.  

I.16. A számlavezető  hitelintézet neve,címe:  OTP BANK  NYRT  
I.17. Bankszámla száma: 11743002-15794378-00000000 
I.18.Statisztikaiszámjele: 15794378-8730-322-14 
I.19.Adóhatósági azonosító száma: 15794378-1-14 
I.20.Törzskönyvi azonosító száma.: 794376 

I.22. Az intézmény ellátotti férőhelyeinek száma : 50 fő  

I.22. Az intézmény képviselete  
Az intézmény képviseletére, a kiadmányozási jogkör gyakorlására az intézmény vezetője 
jogosult. Az  őt helyettesítő személyt azzal a korlátozással illeti meg, ez a jogkör, hogy a 
szerződésen alapuló kötelezettségvállalást csak rendkívül indokolt esetben kárenyhítés 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSm7qtvInjAhX6RhUIHSvDB9IQFjADegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.njt.hu%2Fcgi_bin%2Fnjt_doc.cgi%3Fdocid%3D17120.235263&usg=AOvVaw0ioKvS4sl-KuIhGj-Q4CDi
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSm7qtvInjAhX6RhUIHSvDB9IQFjADegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.njt.hu%2Fcgi_bin%2Fnjt_doc.cgi%3Fdocid%3D17120.235263&usg=AOvVaw0ioKvS4sl-KuIhGj-Q4CDi
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSm7qtvInjAhX6RhUIHSvDB9IQFjADegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.njt.hu%2Fcgi_bin%2Fnjt_doc.cgi%3Fdocid%3D17120.235263&usg=AOvVaw0ioKvS4sl-KuIhGj-Q4CDi
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSm7qtvInjAhX6RhUIHSvDB9IQFjADegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.njt.hu%2Fcgi_bin%2Fnjt_doc.cgi%3Fdocid%3D17120.235263&usg=AOvVaw0ioKvS4sl-KuIhGj-Q4CDi
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céljából jogosult aláírni, arról azonban köteles értesíteni a felettesét. Az intézmény vezetőjét 
helyettesítő személy az alapvető munkáltatói jogokat 10 munkanap távollét után 
gyakorolhatja. 
Az intézményvezető vagy a helyettesítését gyakorló személy az intézményt aláírásával és 
hivatalos bélyegző lenyomatával jegyzi. A bélyegző tartalmazza az intézmény elnevezését, 
székhelyének megjelölését. Az intézménynél rendszeresített bélyegzők használatáról a 
fenntartó belső szabályzata rendelkezik. 
 
I.23. Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendje 
A kötelezettségvállalás részletes szabályait a kötelezettségvállalás, utalványozás, 
ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata tartalmazza. (fenntartó szabályzata) 
I.24. Utasítási jog gyakorlásának szabályai 
A munkavállaló a munkát a munkáltató utasítása szerint köteles ellátni. A munkáltató utasítási 
joga kiterjedhet a munkavégzés egész folyamatára, annak módjára, helyére és idejére, a 
munkavégzés valamennyi fázisára. A munkáltatói jogkör gyakorlójára hárul a munka 
megszervezésének, irányításának és ellenőrzésének kötelezettsége, amelyhez szükségszerűen 
járul a munkáltatói  
jogkör-gyakorló és a munkavállaló közötti, alá-, fölérendeltségen alapuló kapcsolat. Mindez 
nem mentesíti a munkavállalót kötelezettségeinek külön munkáltatói utasítás nélküli 
teljesítésének kötelezettsége alól. Az intézményen belül a vezetői utasítások írásbeliek és 
szóbeliek lehetnek. Az írott formában megjelenő normatív jellegű utasításokat az arra kijelölt 
személy készíti elő és tartja nyilván. Közzétételről az intézmény vezetője gondoskodik. 
 
II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE – SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA 
 
II.1. Az intézmény székhelye: Ezüstjuhar Szociális Központ – Ezüstjuhar Nyugdíjasház 
                                                   7432 Hetes, Vikár B. u. 74/C. 
 
II.2. Az intézmény szervezeti egységei: 
II.2.1. Ápolási – gondozási csoport 
Tagjai: vezető ápoló 
             ápolók 
             gondozók 
             gyógytornász  
             intézményi orvos 
 
Alapvető feladatuk az ápolási-gondozási egységekbe felvett ellátottak kidolgozott 
munkautasításokon alapuló magas szakmai színvonalú és gazdaságos-korrekt ápolása-
gondozása és gyógyítása, szükség esetén az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
működési engedélye alapján szakápolási feladatok ellátása. 

• az alapápolási és szakápolási feladatok végzése, 
• ápolás-gondozás,  
• gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzés,  
• személyre szóló gondozási, illetve ápolási tervek készítése, 
• kapcsolat tartása a hozzátartozókkal. 
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A tevékenységüket folyamatos önellenőrzéssel, szakmai ellenőrzéssel és az ellátottak 
elégedettségének vizsgálatával és figyelembevételével kell végezni. Az egység szakmai és 
gazdasági tevékenységét tükröző statisztikai adatokat és elemzéseket, munkaértekezleteken 
rendszeresen értékelni kell, és hatékony intézkedéseket kell hozni a problémák 
kiküszöbölésére, a teljesítmény javítására. 
 
Az ápolási – gondozási csoport szakmai irányítását:  
Az intézményben folyó szakmai tevékenység közvetlen irányítását – a vezető ápoló látja el. 
Távolléte esetén a helyettesítését az általa megbízott szakápoló látja el. 
II.2.2. Terápiás munkatárs 
Az idősek különböznek egymástól testi, idegrendszeri sajátosságaikban, tapasztalataikban, 
értelmi képességeik, nyelvi kifejezőkészségük, társas magatartásuk, érzelmeik, érdeklődésük 
és aktivitásuk terén. Az egyéni bánásmód biztosíthatja, hogy a lakók a rájuk jellemző sajátos 
vonásoknak megfelelően váljanak a közösség tagjaivá. A mentális ellátás feladata az 
intézményben élő idős embernél olyan személyiség fenntartása, mely alkalmassá teszi őt arra, 
hogy lelki harmóniáját megőrizve képes legyen beilleszkedni a közösségi életbe, és ott 
békében, harmóniában éljen. 
Az idős ember személyes gondoskodásának alapelve a mindennapi élet tartalommal való 
megtöltése az egyén adottságainak figyelembevételével. Fontos a felesleges energiák lekötése, 
a figyelem, az emlékezet megtartása, a testi-lelki állapot karbantartása, a társas kapcsolatok 
fejlesztése. 
 
II.2.3. Intézményüzemeltetés  
A gazdálkodási, adminisztratív és a karbantartási feladatok ellátását végzők közvetlenül     az 
intézmény vezetője irányítása alá tartoznak.   
 A konyhai, a mosodai és a takarítási feladatok ellátását végzők a vezető ápoló irányítása alá 
tartoznak. 

II.2.4. Műszaki alkalmazottak 
Biztosítják:  
 

• a karbantartási munkálatok elvégzését. 
• a mosodai tevékenységet, ezen belül az ellátottak számára a tiszta ágyneműt, 

ruházatot, az intézmény számára a textíliát. 
• a költségvetési szerv alapfeladatainak ellátásához szükséges készletbeszerzést. 

 
 
III. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE 
 
III.1. Magasabb vezető 
Magasabb vezetői beosztásnak minősül az intézményvezető. 

III.1.1. Intézményvezető  
A költségvetési szerv vezetőjét az intézmény fenntartója Hetes Község Polgármestere nevezi 
ki. 
 
Az intézmény vezetője egyszemélyi felelős vezetőként irányítja az intézmény tevékenységét. 
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Felelős:  
• az intézmény törvényes működéséért, biztosítja a feladat ellátáshoz a szükséges 

feltételrendszert. 
Feladata: 

• Az intézményvezető teljes körűen képviseli az intézményt. 
• Normatív utasításokkal biztosítja az egységes szakmai és jogi gyakorlat kialakítását. 
• Biztosítja a korszerű, személyes szükségletekből kiinduló, egyéni bánásmódon alapuló 

gondozás megvalósulását. 
• Tanulmányozza az új gondozási módszereket, figyelemmel kíséri, és az 

intézkedéseivel segíti a lakók közösségbe való beilleszkedését. 
• Értékeli a gondozási mutatókat, ellenőrzi az előírt normatívák betartását, és annak 

alapján megteszi a szükséges intézkedéseket. 
• Elkészíti és jóváhagyásra a fenntartóhoz felterjeszti az intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzatát, Szakmai Programját, Házirendjét. 
• Elkészítteti, illetve jóváhagyja a hatályos jogszabályokban előírt szabályzatokat, 

képzési és továbbképzési tervet, az éves munkatervet, a közvetlen irányítása alá 
tartozó dolgozók munkaköri leírását. 

• Évente beszámolót készít a fenntartónak az intézmény tevékenységéről. 
• Az intézményi elhelyezési kérelem elbírálásának során az ellátásra vonatkozó igényt 

nyilvántartásba veszi és értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét a 
kérelem nyilvántartásba vételéről. Az értesítő levél mellé csatoltan megküldi a 
Megállapodás tervezetének 1 példányát. 

• A kérelmek beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők 
elhelyezéséről. 

• Soron kívüli elhelyezési kérelem esetén dönt az igény indokoltságáról, – több soron 
kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem esetén – az igények teljesítésének sorrendjéről. 

• Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt és a térítési díj felülvizsgálatakor az 
intézményvezető megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét, jelentős 
pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát, majd megállapítja a fizetendő térítési díjat 
és erről írásban tájékoztatja az igénylőt. 

• Az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt. 
• Összehangolja és ellenőrzi az intézményben működő szakmai team munkáját. 
• Az intézmény vezetője tájékoztatja az ellátottakat az ellátottjogi képviselő, valamint az 

Érdekképviseleti Fórum által nyújtható segítségadás, és a fenntartói jogorvoslati 
lehetőségekről, határidőkről.  

• Gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
• Végzi a panaszok és nem megfelelő tevékenységek, valamint a közérdekű bejelentések 

kivizsgálását. 
• Gondoskodik az intézmény Házirendjének betartásáról és betartatásáról. 
• Dönt az intézményi jogviszony megszüntetéséről, melynek esetén írásban értesíti az 

ellátottat, illetve törvényes képviselőjét: 
• Ellátja a jogszabályokban és a felettes szerv által meghatározott feladatokat. 
• Végzi a közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálását, ennek alapján megteszi a 

szükséges intézkedéseket. 
• A tűz-, munka- és vagyonvédelemmel kapcsolatos feladatok megszervezése – külső 

vállalkozókkal, megbízási szerződés alapján. Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a 
gondozási és gazdasági, műszaki egységek munkáját. Figyelemmel kíséri a 
munkafegyelem és etikai követelmények megtartását. 
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• Éves beszámoló keretében beszámol a szervezet folyamatba épített előzetes és 
utólagos vezetői ellenőrzéséről. 

• Gondoskodik a külső ellenőrzések koordinálásáról és az ellenőrzések javaslatai alapján 
készült intézkedési tervek végrehajtásáról, melyekről éves bontásban nyilvántartást 
vezet. 

• Felel a Központi Elektronikus Nyilvántartás a szolgáltatást igénybevevőkről 
(KENYSZI) rendszerében a napi adatszolgáltatásért. Irányítja, felügyeli, ellenőrzi és 
részt vesz a terápiás munkatárs munkájában.  

• Intézkedést tesz az általa irányított szervezeti egységek vezetőinek megbízására, 
megbízásuk módosítására, visszavonására. 

• Az intézményvezető gondoskodik az előgondozás elvégzéséről, melynek során elvégzi 
a gondozási szükséglet mérését, illetve ismerteti a Házirend tartalmát. A gondozási 
szükséglet megállapított mértékéről igazolást küld a kérelmezőnek és/vagy törvényes 
képviselőjének. 

• Amennyiben a kérelmező gondozási szükséglete nem haladja meg a napi 4 órás 
gondozási szükségletet, úgy írásban értesíti a kérelmezőt, illetve törvényes 
képviselőjét, tájékoztatva a fellebbezési lehetőségről és a lakóhelye szerint illetékes 
házi gondozói szolgálat igénybe vételének módjáról. 

• Felelős az ellátást igénybe vevők teljes körű ellátásáért, ápolásáért - gondozásáért az 
etikai célkitűzések-, az orvosi titoktartás-, az adatvédelem-, az ellátottak általános és 
speciális jogainak betartatásáért. 

• Elkészíti a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók munkaköri leírását. 
• Feladatkörében biztosítja a korszerű és magas színvonalú gondozás és ápolás tárgyi és 

személyi feltételeit az érvényes jogszabályok alapján. 
• Gondoskodik a megfelelő információáramlás működtetéséről az egyes egységek, a 

vezetők és a dolgozók között. 
• Tanulmányozza az új gondozási módszereket, európai normákat, javaslatot tesz azok 

bevezetésére, figyelemmel kíséri intézkedéseivel az intézmény ellátottainak életét, 
közösségbe történő beilleszkedésük problémáit. 

• Gondoskodik az intézmény Házirendjének betartásáról és betartatásáról. 
• Elkészíti az irányítása alá tartozó egységek szakdolgozóinak a kötelező továbbképzési 

tervét, vezeti a működési nyilvántartással kapcsolatos dokumentációkat. 
• Felelős az intézményre vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban és az 

intézmény belső szabályzataiban foglaltak betartásáért és betartatásáért. 
• Felelős a munkakörével kapcsolatos dokumentumok kezeléséért és irattározásáért, 

valamint a személyes adatok védelméért. 
• Felelős a munkafegyelemért, a megfelelő erkölcsi és etikai magatartásért. 

 
A GAZDASÁGI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE 
 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője kizárólagos hatáskörébe tartozik az intézmény 
képviselete más szervekkel történő tárgyalás esetén. 
 
Gazdasági kötelezettségvállalás, utalványozás, helyettesítés rendje: 
 
Kötelezettségvállalás, utalványozás :  Intézményvezető 
Tartós távolléte esetén :  Polgármester 
Ellenjegyzés:  Gazdasági ügyintéző 



Ezüstjuhar Nyugdíjasház                                                                                  Szakmai program 

 29 

III. 2. Vezető beosztású foglalkoztatott 

III. 2.1.  Vezető ápoló 
Felettese kinevezői, munkáltatói és fegyelmi jogkör, szakmai feladatok ellátása tekintetében 
az intézmény vezetője.  
Feladata 

- Az irányítása alá tartozó szervezeti egységben irányítja és ellenőrzi az ott folyó 
                         gondozási-  ápolási tevékenységet. 

• Elkészíti  az irányítása alá tartozó dolgozók munkaköri leírását. 

• Elkészíti az irányítása alá tartozó dolgozók heti, havi munkabeosztását 
• Koordinálja a feladatok ellátását, az egyes szervezeti egységek, részlegek 

együttműködését, gondoskodik a feladatok elosztásáról. 
• Elkészíti az éves munkatervet és ellenőrzési tervet. 
• Vezeti a gondozási/élelmezési napok nyilvántartását. 
• Intézkedik a szükséges gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzéséről. 
• Gondoskodik az egyéni gondozási tervek, szükség esetén ápolási tervek, egyéni 

gyógyszer felhasználási nyilvántartások, egyéb ellátottakkal kapcsolatos 
dokumentációk naprakész elkészíttetéséről és ellenőrzéséről. 

• Az intézmény vezetőjével és a terápiás munkatárssal közösen elvégzik az 
előgondozást. 

• Szervezi az ellátottak szűrővizsgálatát, szervezi és ellenőrzi a dolgozók időszakos 
foglalkozás egészségügyi szakvizsgálatát. 

• Ellenőrzi az orvosi utasítások betartását, a fizikai ellátást, az egészségügyi ellátást, a 
mentálhigiénés ellátást, a foglalkoztatást, a személyi és környezet higiéné, valamint a 
közegészségügyi követelmények betartatását. 

• Ellenőrzi a gyógyszertárolást, a racionális gyógyszerfelhasználást és az egyéni 
gyógyszernyilvántartást. 

• Ellenőrzi a jelenléti ívek vezetését. 
• Irányítja és ellenőrzi a takarítók, a mosodai és a konyhai dolgozók munkáját, a 

részlegek higiénés rendjét, az ÁNTSZ előírások betartását.  
• Elkészíti a takarítók munkaidő beosztását. 
• Felelős a KENYSZI  rendszer adatfeltöltéséért (igénybevevői nyilvántartás, várakozók 

nyilvántartása) 
• Irányítja a gondozási tervek-, ápolási tervek-, egyéni gyógyszer felhasználási 

nyilvántartások, gyógyszerelési szabályzatok, és egyéb dokumentációk kezelését, 
vezetését. 

- Ellenőrzi a gondozási, ápolási tevékenységet, az ellátottak dokumentációit.  
• Felelős az ellátottak gyógyszerrel és gyógyászati segédeszközzel történő ellátásának 

megszervezéséért, a gyógyszerek szabályos tárolásának és a kapcsolódó 
nyilvántartások vezetésének ellenőrzéséért 

- Irányítja az egészségügyi ellátást. 
- Felelős az egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítás szervezéséért, a 

 szükség szerinti alapápolási feladatok- és a szakápolási feladatok 
szakszerű végrehajtásáért, 

 a személyi  higiéné biztosításáért, a gyógyszerellátásért, 
 a gyógyszerelésért, a szakorvosi- és sürgősségi ellátáshoz-, valamint 

kórházi kezeléshez való hozzájutás szervezéséért,  
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 valamint a gyógyászati segédeszköz biztosításáért. 

• Kezdeményezi új gondozási - ápolási módszerek kialakítását és bevezetését. 

• Szervezi az ápolók és egyéb dolgozók időszakos egészségügyi és alkalmassági 
vizsgálatait.  

• A munkavédelmi és tűzvédelmi megbízott közreműködésével gondoskodik a 
gondozási - ápolási területhez tartozó dolgozók munka és tűzvédelmi oktatásának 
megszervezéséről. 

• Ellenőrzi az intézetben működő számítógépes program naprakész vezetését. 

• Az egészségügyi részlegre vonatkozóan éves szakmai programot, beszámolót, 
statisztikát készít. 

• Elkészíti, és folyamatosan felülvizsgálja, korrigálja az intézet egészségügyi részlegére 
vonatkozó munkaköri leírásokat. 

•  Felel az intézményben történő az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. 
(VII.26.) NM rendeletben meghatározott szakápolási tevékenységek ellátásának 
szakszerű kivitelezésért, a kötelező dokumentáció vezetéséért, időszakos jelentések 
megtételéért. 

• Megszervezi, ellenőrzi az orvosi viziteket, felel az elrendelt terápia  megfelelő 
kivitelezésért. 

 
 Kapcsolatot tart: 

• az intézményvezetővel 
• a háziorvossal, 
• a gazdasági ügyintézővel. 
• Tevékenységéről rendszeresen beszámol felettesének. 

Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 
Helyettesítése: távolléte esetén  az általa megbízott szakápoló helyettesíti. 
 
IV. NEM VEZETŐ BEOSZTÁSÚ MUNKAKÖRÖK 

IV.1. Gondozó  
Felettese kinevezési, munkáltatói és fegyelmi jogkör tekintetében az intézmény vezetője. 
Feladatát a vezető ápoló irányításával végzi. 
Feladata: 

• A gondozottak gondozási tervnek megfelelő, személyre szabott gondozása 
• A gondozottak fizikai ellátásának segítése, szükség esetén a teljes körű alapápolás 

biztosítása. 
• A névre szólóan kiadagolt gyógyszerek beadása. 
• Az orvosi vizitre az ellátott előkészítése, és a viziten való részvétel. 
• Egészségügyi (pl. ügyeletes orvos kihívásának dokumentálása, orvos által történő 

hitelesítés), ápolási-gondozási dokumentáció, átadó napló vezetése. 
• A rábízott gondozási egységben a rend és nyugalom biztosítása, a házirend betartása 

és betartatása. 
• Szükség esetén részt vesz a lakószobák tisztántartásában, folyamatosan ellenőrzi, ill. 

segíti az éjjeliszekrények rendben tartását. 
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• Gondoskodik az alapápolási feladatok ellátásáról (mosdatásról, fürdetésről, haj-száj-, 
bőr-, körömápolásról). 

• Gondoskodik az ágynemű cseréjéről, kényelmi eszközök alkalmazásáról. 
• Segítséget nyújt a ruhásszekrények, a hűtőszekrények, a minikonyhák és nővérszoba 

tisztántartásában. 
• Pontosan vezeti a gondozási dokumentációt, közreműködik a gondozási terv 

elkészítésében és értékelésében. 
• A munkaidő végeztével műszakátadást tart, az eseménynaplóba bejegyzi az aktuálisan 

történteket. 
• Segít értékelni a gondozás hatékonyságát, minőségét, javaslatot tesz azok javítására. 
• Elősegíti a lakók részvételét a foglalkozásokon és rendezvényeken. 
• Meghallgatja a gondozottak kérését, panaszát és megteszi a szükséges intézkedéseket. 
• Napi kapcsolatot tart a terápiás munkatárssal a gondozottak mentális állapotának 

nyomon követése céljából. 
• Ügyel az ápoláshoz-gondozáshoz szükséges anyagok, eszközök gazdaságos és 

célszerű felhasználására. 
• Gondoskodik az ápolási eszközök és műszerek megfelelő tisztításáról és 

fertőtlenítéséről. 
• Ellátja a haldokló és az elhunyt körüli teendőket a protokoll szerint. 
• Elvégzi az arra kompetens egészségügyi végzettségű szakember által megtanított 

ápolási tevékenységeket (pl. sztóma ellátás, gégekanül gondozása, gasztrosztómán 
történő táplálás). 

• A gondozottak viselkedését, hangulatát, aktivitását, betegségtünetek alakulását, 
tapasztalatait feljegyzi, minden jelentős eseményről, tapasztalatról a vezető ápolónak 
jelentést tesz. 

• A látogatók érkezését és távozását az átadóban feljegyzi. 
• Gondozottak eltávozását és visszaérkezését figyelemmel kíséri és dokumentálja. 

 
Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 
Helyettesítése: 

• Távolléte esetén a vezető ápoló által kijelölt gondozó helyettesíti. 

IV.2. Ápoló  
Felettese kinevezési, munkáltatói és fegyelmi jogkör tekintetében az intézmény vezetője. 
Feladatát az általános részlegen a vezető ápoló irányításával végzi.  
Feladata: az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII.26.) NM rendeletben 
meghatározott szakápolási tevékenységek ellátása: 

• Szondán (nasogastricus, és percutangastrostoma) történő tápláláshoz és 
folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási tevékenységek végzése és megtanítása. 

• A tracheáliskanül tisztítása, betét cseréje, a tevékenység tanítása. 
• Vér- és testváladékok vétele laboratóriumi vizsgálati célból. 
• Előkészítés (beteg, eszközök) különböző eszközös vizsgálatokhoz, és invazív 

beavatkozásokhoz, valamint asszisztálás a vizsgálatok és beavatkozások végrehajtása 
közben. 

• Állandó katéter (női) cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, hólyagöblítéshez 
kapcsolódó szakápolói feladatok. 

• Az intravénás folyadék- és elektrolit pótláshoz, parenterális gyógyszer beadásához 
kapcsolódó szakápolási feladatok, perifériás vénakanül (branül) behelyezése, és 
ellátása. 
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• Baleseti és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok és az önellátás korlátozottsága 
esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése. 

• Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztómaterápia és különböző célt 
szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai, szájápolási tevékenységek műtét 
után. 

• Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai. 
• Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai. 
• Haldokló beteg szakápolása. 
• Krónikus bélbetegségben szenvedőbetegek esetében parenterális táplálás végzése. 
• Szükség esetén kiegészítő speciális eljárások alkalmazása: 
• légzésterápia, 
• szívó alkalmazása, 
• oxigén terápia. 
• Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent 

funkciók  helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási 
feladatok: 

• gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása, 
• mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása hely- és helyzetváltoztatás 

segítése,  
• A szakápolást végző ápoló feladata az adott tevékenységek megtanítása magát a 

beteget, vagy az idősgondozásban résztvevő szakmai végzettséggel rendelkező 
munkatársakat az  ismereteket elsajátítására (szociális gondozó és ápolót, 
gerontológiai szakgondozót, stb.). 

• A minőségi szakmai munka érdekében a szakápolásért felelős ápoló a legjobb 
tudásával, a szakmai irányelvek maximális figyelembevételével végzi munkáját.  

• Pontosan vezeti az ápolási dokumentációt, közreműködik az ápolási terv 
elkészítésében és értékelésében. 

• Segít értékelni az ápolás hatékonyságát, minőségét, javaslatot tesz azok javítására. 
• A munkaidő végeztével műszakátadást tart, az eseménynaplóba bejegyzi az aktuálisan 

történteket. 
• Gondoskodik az ápolási eszközök és műszerek megfelelő tisztításáról és 

fertőtlenítéséről. 
• Az orvosi vizitre az ellátott előkészítése, és a viziten való részvétel. 
 
Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 
 
Helyettesítése: 

      Távolléte esetén a vezető ápoló által kijelölt ápoló helyettesíti. 

IV.4.  Takarító  
Felettese kinevezői, munkáltatói és fegyelmi jogkör tekintetében az intézmény vezetője. 
Feladatát a  vezető  ápoló irányításával végzi.  
Feladata: 
 

• A lakószobák, és a hozzátartozó fürdőhelyiségek tisztántartása. 
• A lakók által használt közös helyiségek (társalgók, foglalkoztatók, közlekedők stb.) 

rendbetartása. 
• Irodák és mellékhelyiségek rendszeres takarítása. 
• Személyzeti öltöző, konyha, ebédlő, folyosó, terasz és lift fertőtlenítése, takarítása. 
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• Gondoskodik a mellékhelyiségekben a tisztálkodási eszközök utánpótlásáról. Szükség 
szerint a konyhát rendbe rakja (mosogatás, elpakolás stb.).   

• Az üvegfelületű ajtók, ablakok rendszeres tisztítása. Munkavégzéshez megfelelő 
biztonságú kettes létrát kell használni. 

• Negyedévenkénti nagytakarítás elvégzése szintenként. 
• Hetenként ill. szükség szerint a virágok locsolása. 
• Kommunális szemét rendszeres összegyűjtése, megfelelő tárolása. 
• A tisztítószerek és vegyszerek, valamint a takarító eszközök előírásnak megfelelő 

alkalmazása. 
• A takarítási feladatokat az infekciókontroll szabályzatban rögzített gyakorisággal és 

módszerrel végzi. 
• Felelős a munka- és tűzvédelmi előírások betartásáért. 

A részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 
 
Helyettesítése: 

• Távolléte esetén az általános részlegen a vezető ápoló által kijelölt takarító  
helyettesíti. 

IV.5. Terápiás munkatárs 
Felettese kinevezői, munkáltatói és fegyelmi jogkör tekintetében az intézmény vezetője. 
Feladatát a intézményvezető irányításával  végzi. Felelős a mentálhigiénés ellátásért. Részt 
vesz az egyéni gondozási – ápolási tervek elkészítésében, a demencia tünetegyüttes 
vizsgálathoz szükséges tesztek kivitelezésében, dokumentálásában.  
Részletes feladatok: 

• Napi rendszerességgel szervezi az ellátottak foglalkoztatását, a szabadidő 
tartalmas eltöltését (egyéni és csoportos foglalkozás).                           

• Segítséget nyújt az ellátottak hivatalos ügyeinek intézésében pl. 
személyigazolvány csere, hagyatéki ügyek, kérelmek megírása, stb.  

• Segítséget nyújt a hozzátartozókkal való kapcsolattartásban. 
• Megismerteti, és betartatja a lakókkal a Házirendet. 
• Aktívan részt vesz az állami, egyházi és intézményi ünnepek szervezésében és 

lebonyolításában.  
• Közreműködik az előgondozás folyamatában, dokumentációjában. 
• Közreműködik az ellátottak mentális állapotának felmérésében, valamint a 

pszichés gondozásban, a testi- lelki aktivitásuk megőrzésében (séta, 
sporttevékenység, kulturális foglalkoztatás, levegőztetés stb.). 

• Felismeri a lakók magatartás- és alkalmazkodás zavarait, a krízis helyzeteket és 
jelenti az vezető ápolónak, valamint alkalmazza a mentálhigiénés segítségnyújtás 
lehetőségeit. 

• Segíti az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartását és ápolását. 
• Segíti a lakók hitéletének gyakorlását. 
• A lakók  külső megjelenését és ruházatát figyelemmel kíséri, kellő tapintattal 

szorgalmazza a ruházat cseréjét, a tisztálkodást. 
• Tájékoztatja az ápolókat az étkezéssel kapcsolatos problémákról, az 

elfogyasztott étel mennyiségéről és a folyadékbevitelről.  
• A lakók viselkedését, hangulatát, aktivitását megfigyeli és minden jelentős 

eseményt feljegyez, tapasztalatairól az intézményvezetőnek jelentést tesz. 
• A lakók  intézményből való eltávozását és visszaérkezését figyelemmel kíséri és 

dokumentálja. 
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Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 
 
Helyettesítése: 

• Távolléte esetén az intézményvezető által kijelölt munkatárs helyettesíti. 
 

IV.6. Adminisztrátor 
Felettese kinevezői, munkáltatói és fegyelmi jogkör tekintetében az intézmény vezetője. 
Az ügyvitelben alkalmazott az intézményvezető irányításával végzi feladatát.  
Feladata: 

• Intézi az intézmény pénzügyi, gazdálkodáshoz kötődő feladatait. 
• Kiadja és elszámoltatja a megbízott munkatársnak a vásárlásra kiadott előlegeket.  
• Az adminisztrátor részt vesz az ellátottakkal kapcsolatos ügyek intézésében (kérelmek 

iktatása, megállapodások előkészítése, térítési díjak megállapítása), a hozzátartozókkal 
való kapcsolattartásban (jövedelemigazolások bekérése, térítési díjjal kapcsolatos 
tájékoztatás), az ellátottak pénzkezelésében (letéti pénzkezelés), vezeti az ellátottak 
nyilvántartásait (személyi nyilvántartás, gondozási napok nyilvántartása), megállapítja 
a havonta fizetendő személyi térítési díj összegét, a térítési díj hátralékról értesítés, 
fizetési felszólítás küld. 

 
Részletes feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza. 
 
Helyettesítése: 
• Távolléte esetén az intézmény vezetője  által kijelölt személy helyettesíti. 

IV.7. Karbantartó  
Felettese kinevezői, munkáltatói és fegyelmi jogkör tekintetében az intézmény vezetője. 
Munkáját az intézmény vezetőjének irányításával végzi. 
 
Feladata:  

• Rendszeresen felmerülő műszaki karbantartási munkák számbavétele, elvégzése. 
• Esetenként felmerülő- vagy váratlan meghibásodások elhárítása. 
• Intézmény működtetéséhez szükséges eszközök, egyszerű berendezések elkészítése, 

kialakítása. 
• Karbantartási bizonylatok szakszerű vezetése. 
• Tűzvédelmi berendezések (poroltók, fali tűzcsapok, külső tűzoltó hálózat) felügyelete, 

rendszeres állapotvizsgálata  
• A kert- udvar és parkfenntartási munkákban való részvétel. 
• Téli hónapokban az utak karbantartása, hó eltakarítása. 
• Az intézmény működtetéséhez szükséges műszaki- és egyéb berendezések működését 

ellenőrzi, az ellenőrzés eredményét az erre rendszeresített szakosított naplóban 
dokumentálja.  

• Az intézmény épületszerkezetében, ill. az intézmény működtetéséhez szükséges 
műszaki- és egyéb berendezések működésében felmerülő meghibásodásokat jelzi 
közvetlen felettesének. A hibák elhárításában részt vesz. 

• A rendszeresen felmerülő műszaki karbantartási munkákról tervet készít. 
• A gépek, berendezések karbantartási feladatait elvégzi meghatározott időközönként, a 

karbantartási leírások alapján. 
• A karbantartási munkához szükséges munkalapokat, bizonylatokat szakszerűen vezeti. 
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A részletes feladatokat a munkaköri leírás tartalmazza. 
 
Helyettesítés: 
Távolléte esetén az intézményvezető által kijelölt személy helyettesíti.  
A részletes feladatokat a munkaköri leírás tartalmazza. 

IV.8. Mosodai dolgozó 
Felettese kinevezői, munkáltatói és fegyelmi jogkör tekintetében az intézmény vezetője. 
Munkáját a vezető ápoló irányításával végzi. 
 
Feladata: 

• Az intézmény működtetéséhez szükséges intézeti textíliákat ki nem mosható módon 
megjelöli. 

• A gondozók által az összegyűjtött intézeti szennyes textíliát a mosodába leszállítja. 
• Az intézeti szennyes textíliát osztályozza felhasználásuk szerint, majd a db szám 

megjelölésével szortírozza és zsákban előkészíti a mosásra. 
• A tiszta intézeti textíliákat leellenőrzi db szám, típus és a tisztítás minősége szerint 

majd a jelölés azonosítása szerint csoportosítja a lakókhoz való kiszállításuk céljából. 
• Az összeállított textília csoportokat kiszállítja a lakóknak és átadja a gondozónak. 
• A textíliák mozgatásáról bizonylatot vezet, melyet a gondozóval is aláírat. 
• Az intézményben elhelyezett gondozottak személyes használatú textíliáit az első 

átvételkor ki nem mosható módon megjelöli. 
• A megjelölés olyan módon történik, hogy egyik részében pontosítható a tulajdonos 

személye.  
• A személyes használatú textíliák gyűjtése is szennyes zsákban történik. 
• A személyes szennyes textíliákat összesítve le kell mérni, majd anyagminőség és szín 

szerint közösen lehet kezelni. 
• Ügyelni kell az egyes ruhadarabok megfelelő, típus szerint javasolt mosási 

technológiájának betartására. 
• A mosodai gépek, gőzállomás, varrógép előírás szerinti használata, meghibásodás 

esetén annak bejelentése felettesének. 
• Az intézményi textíliák, ruházatok javítása. 
• Felelős a munka- és tűzvédelmi szabályok és előírások betartásáért. 

 
Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 
Helyettesítés: 
Távolléte esetén a vezető ápoló által kijelölt mosodai alkalmazott helyettesíti.  
. 

IV.10.  Konyhai dolgozó 
Felettese kinevezői, munkáltatói és fegyelmi jogkör tekintetében az intézmény vezetője. 
A vezető ápoló irányítása és ellenőrzése mellett végzi munkáját. 

Feladata: 
• Felelős az ÁNTSZ ill. munkavédelmi szabályok betartásáért. 
• Étkezések indulása előtt az éttermet előkészíti, szükség esetén abroszok cseréje, víz 

kikészítése. 
• Étkeztetés ütemének megfelelően az edények mosogatásában való aktív részvétel, 

tiszta edények biztosítása az adott igény szerint.        
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• Étkeztetés befejeztével gondoskodik róla, hogy a konyhában, és hozzátartozó 
helyiségekben az ÁNTSZ előírásainak megfelelő rend legyen. 

• Felelős a kezelésére bízott gépek takarékos anyag, ill. energia felhasználásáért. 
• Betartja a munkavédelmi, tűzrendészeti, és HACCP előírásokat. 

 
Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 
Helyettesítés: 
Távolléte esetén az intézményvezető által kijelölt konyhai kisegítő helyettesíti. 
 
 
 

• V. INTÉZMÉNYI FÓRUMOK 
 
V.1. Vezetői Értekezlet 

A vezetői értekezletet az intézményvezető hívja össze és vezeti, havonta legalább 
egyszer, illetve szükség esetén. 
Az ülésre meg kell hívni az az intézmény vezető beosztású munkatársát. Az 
értekezletről emlékeztetőt kell készíteni és azt az irattárban meg kell őrizni. 
A vezetői értekezleten a vezetők beszámolnak a szervezeti egységek munkájáról, az 
egyes egységek közötti együttműködésről, az esetleges problémákról. Megtárgyalják a 
költségvetési szerv életét, gazdálkodását befolyásoló szervezési, működési kérdéseket.  

V. 2. Összdolgozói munkaértekezlet  
• Az intézményvezető szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal 

összdolgozói  munkaértekezletet tart.  
• Az értekezletet az intézményvezető hívja össze és vezeti. 
• Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi dolgozóját. 
• Az értekezlet az intézményvezető beszámolója alapján megtárgyalja: 
• az eltelt időszakban végzett munkát, 
• a következő időszak feladatait, 
• a munkafeltételek alakulását. 
• Az értekezletről emlékeztetőt kell készíteni és irattárban kell megőrizni. 

 Felelőse: vezető ápoló 

V. 3. Csoportértekezlet 
• A csoportértekezletet az intézmény szervezeti tagozódásának megfelelően szervezeti 

egységenként (szakmai egység, műszaki csoport) kell megtartani.  
• A csoportértekezlet megtárgyalja: 
• a csoport végzett munkáját, az észlelt hiányosságokat, azok megszűntetésének 

módját, 
• a munkafegyelmet, 
• az etikai helyzetet, 
• a dolgozók javaslatait. 
• Az értekezletet a szervezeti egységek vezetői hívják össze legalább negyedévente.  
• Az értekezleten – munkahelyi és egyéb elfoglaltságtól függően - részt kell venni a 

csoport valamennyi dolgozójának és a csoport vezetőjének. 
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• Az értekezletről emlékeztetőt kell készíteni, annak egy példányát az intézmény 
vezetőjének megküldeni, a másik példány a csoport vezetőjénél marad.  
Felelőse: a csoportok vezetői 

V.4.  Lakógyűlés 
• Az intézményvezető évente legalább két alkalommal lakógyűlést hív össze. 
• A lakógyűlésen az intézményvezető ismerteti azokat a szabályokat, melyek az 

ellátottakra vonatkoznak. 
• A lakógyűlésen tájékoztatni kell az ellátottakat az intézmény életéről, eseményeiről, 

feladatairól. Lehetővé kell tenni, hogy véleményüket, javaslataikat elmondják. 
• A lakógyűlésre az intézmény valamennyi ellátottját meg kell hívni.  
• A lakógyűlésről emlékeztetőt, feljegyzést kell készíteni, és azt az irattárban meg kell 

őrizni.  
Felelőse: vezető ápoló, illetve a terápiás munkatárs. 

Az intézményvezető a lakógyűlésen felvetett kérdésekre 8 napon belül köteles választ 
adni. 
 

V. 5. Érdekképviseleti Fórum 
Az Érdekképviseleti Fórum feladata:  

• Előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátottakkal, 
valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a Szakmai 
Programot, a Házirendet, az ellátottak részére készült tájékoztatókat.  

• Megtárgyalja az intézményben élők panaszait – ide nem értve a jogviszony 
keletkezésével, megszűntetésével, áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat – és 
intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé.  

• Tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az 
ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban.  

• Intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más illetékes 
hatóságok, szerv felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos 
jogszabálysértésre utaló jeleket észlel.  

Az érdekképviseleti fórum tagjai: 
• A lakók képviselői választás útján: 2 fő. 
• Hozzátartozók képviselője választás útján: 1 fő. 
• Az intézmény dolgozóinak képviselője választás alapján: 1 fő. 
• Az intézményt fenntartó képviselője kijelölés alapján:1 fő.  

A megválasztott tagok maguk közül elnököt választanak többségi, szavazattal.  
A fórum mandátuma 4 évre szól. 
A fórum tagság megszűnik:  

• a mandátum lejártjával 
• a tag lemondásával 
• a tag halálával 
• a tag visszahívásával 
• az intézményi ellátásban részesülő intézményi jogviszonyának 

megszűnésével. 
A tagság megszűnése esetén új tagot csak a régi helyébe lehet választani úgy, hogy az egyes 
területek aránya ne változzon. Az új tag mandátuma is megszűnik a fórum mandátumának 
megszűnésével. 
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A fórum dönt az előterjesztett panaszokról, intézkedés megtételét kezdeményezheti a 
fenntartó felé, valamint más, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok, szervek 
felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket 
észlel. 
Az Érdekképviseleti Fórum működésének részletes szabályait a Házirend és az 
Érdekképviseleti Fórum Szabályzata tartalmazza. 

 
• VI. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 

Az intézmény folyamatos munkarendben működik. A nappalos műszak 7.00-19.00 óráig, az 
éjszakás műszak 19.00-7.00 óráig tart. 
 
• VII. A KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
A korlátozó intézkedést az intézményben ellátott azon személy veszélyeztető-, vagy közvetlen 
veszélyeztető magatartása esetén kell alkalmazni, akinél a kezelőorvos a Betegségek 
Nemzetközi Osztályozása X. Revíziója szerinti Mentális és Viselkedészavar (F00-F99), 
illetve szándékos önártalom (X60-X84) diagnózisát állítja fel.  
A korlátozó intézkedés végrehajtása előtt, annak elrendeléséről és formájáról, valamint  
feloldásáról az ellátottat szóban tájékoztatni kell. A korlátozó intézkedés elrendelésére és 
feloldására az intézmény orvosa, az orvos elérhetőségének hiányában a vezető ápoló jogosult. 
Az intézménybe történő felvételkor az intézményvezető írásos formában tájékoztatja az 
ellátást igénybe vevőt és törvényes képviselőjét a szervezeti és működési szabályzat korlátozó 
intézkedésre vonatkozó szabályairól, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 101/A §. (4) 
bekezdésének megfelelően. A korlátozó intézkedés alkalmazása ellen a szolgáltatást 
igénybevevő vagy törvényes képviselője panasszal élhet az intézmény fenntartójánál.  A 
korlátozó intézkedések elrendeléséről az intézmény részletes szabályzattal rendelkezik.  
 
VIII. AZ IRATKEZELÉS RENDJE 
 
Az iratok átvételének, elkészítésének, iktatásának, nyilvántartásának, tárolásának, az 
irattárazásnak, selejtezésnek, levéltárba történő átadása rendjének részleteit az intézmény 
Iratkezelési Szabályzata tartalmazza. 
Az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, a szervezeti, működési és ügyrendi 
szabályok, informatikai eszközök és eljárások, valamint az irattári tervek és iratkezelési 
előírások folyamatos összhangjáért, az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas 
irattár kialakításáért és működtetéséért, továbbá az iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, 
technikai és személyi feltételek biztosításáért, felügyeletéért a hatályos jogszabályok alapján 
az intézmény vezetője felelős. 
 
VIII. 1. Az ügyintézés szabályai  

Ügyintézési határidő 
Az ügyek intézése a vonatkozó jogszabályok, illetve az intézményvezető által előírt 
határidőben történik. 
Az ügyintézés általános határideje 30 nap. 
Az ügyek intézésére a vezető a feladatok kiadása során — az ügyintézéshez szükséges 
mértékű — egyedi ügyintézési határidőt is megállapíthat. 
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A határidőket naptári napban kell meghatározni. A határidő számításának kezdő napja az 
intézményhez történő érkeztetés, iktatás napja. 
Az ügyintéző feladatainak ütemezése során úgy jár el, hogy a vezetői jóváhagyás a 
határidő lejárta előtt, ésszerű időben beszerezhető legyen. 
Ha a beadvány az előírt határidő alatt érdemben nem intézhető el, akkor az ügyintéző a 
késedelem okáról és az ügyintézés várható időpontjáról tájékoztatja az intézményvezetőt, aki 
ilyen esetben a továbbiakra nézve döntést hoz, és útmutatást ad, amelyről az ügyben 
érintetteket (ügyfeleket) haladéktalanul tájékoztatja. 

VIII. 2.  Az ügyintézés általános szabályai 

Az intézményvezető a tudomására jutott információt ahhoz a személyhez juttatja, 
akinek arra feladata elvégzéséhez szüksége van, illetve aki szükség esetén, az információ 
alapján köteles eljárást kezdeményezni. 
Az intézményvezető az irányítása alá tartozó személyektől bármely ügyet magához 
vonhat, az ügyek intézésére — a jogszabályok keretei között — szükség szerint utasítást 
adhat. 

 

VIII. 3.  Kiadmányozás rendje  
Hivatalos, az intézmény pecsétjével ellátott levelezés aláírására jogosultak: 
• a fenntartó részére készült adatszolgáltatás vagy jelentés: 

intézményvezető távolléte esetén : vezető ápoló 
• munkaüggyel kapcsolatos iratok: 

intézményvezető távolléte esetén : vezető ápoló 
• gazdálkodással kapcsolatos iratok: 

intézményvezető távolléte esetén : vezető ápoló 
• hivatalos szervek megkeresésére történő válasz: 

intézményvezető távolléte esetén : vezető ápoló 

VIII.4.  Bélyegző használat szabályai 
Az intézmény a következő típusú és feliratú bélyegzőket használja: 
• Cégbélyegzőnek tekintendők mindazon körbélyegzők, amelyek az intézmény hivatalos 

elnevezést tüntetik fel, és lenyomatuk a nyilvántartásban szerepel. 
• Cégbélyegző használatára azon dolgozó jogosult, akit az intézmény vezetője e jogkörrel 

felruház.  
• A bélyegzőt használó dolgozó a rábízott bélyegzőért, annak rendeltetésszerű használatáért, 

biztonságos tárolásáért felelősséggel tartozik, a bélyegző átvételét és leadását a 
nyilvántartásban aláírásával igazolja. 

• A bélyegző elvesztését vagy más módon történt megsemmisülését az érintett dolgozó 
azonnal köteles jelenteni, hogy a haladéktalan intézkedés történhessen a bélyegző 
érvénytelenítésére. 

Bélyegzők: 
o hivatalos bélyegző: a Magyar Köztársaság címerével ellátott körbélyegző 
o a szervezet azonosítására (ügyiratokon, kiadványokon, borítékokon) szolgáló 

szögletes bélyegző (fejbélyegző). A fejbélyegző aláírás hitelesítésére nem 
szolgál. 

 



Ezüstjuhar Nyugdíjasház                                                                                  Szakmai program 

 40 

VIII.5.  Képviseleti jogok 
Az intézményt az intézmény vezetője képviseli a felügyeleti szerv és hatóságok előtt mind 
szakmai, mind gazdasági jellegű kérdésekben. 
Az írott és elektronikus sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak 
minősül. 
Minden nyilatkozattétel, sajtóban, médiában való megjelenés a fenntartó, illetve a fenntartón 
keresztül, az irányító szerv előzetes engedélyével történhet. 

VIII.6.  Aláírási jogosultság 
Az intézmény hatáskörébe tartozó ügyekben az intézmény vezetője rendelkezik aláírási 
jogkörrel. Az intézmény nevében levelezést csak az intézmény vezetője folytathat, a kimenő 
levelek az intézmény vezetője aláírásával és bélyegzőjével érvényesek. Az intézmény 
vezetője távollétében aláírási joggal az arra megbízott személy jogosult. 
Jogszabályi előírásoknak megfelelően cégszerű aláírással kell ellátni minden olyan iratot, 
amellyel az intézmény kötelezettséget vállal, jogot szerez, vagy amely más jelentős 
jogkövetkezménnyel járó jognyilatkozatot tartalmaz. 
 
Aláírásoknál a következő szabályokat kell betartani: 
 
• cégszerű aláírás esetén az aláírás alatt az aláíró nevét és beosztását gépelve kell 

feltüntetni,  
• az aláírásra kerülő iratok másolati példányait az előadó, illetve az, aki az irat tartalmáért 

felelős, kézjegyével köteles ellátni, 
• együttes aláírás esetén időben először a szervezetileg alacsonyabb hatáskörű személy 

ír alá, neve a második helyen szerepel, 
• amennyiben az iratot a kiadmányozásra jogosult helyett az ugyancsak kiadmányozásra 

jogosult helyettes írja alá, az aláírásra jogosult nevét és beosztását feltüntető adatok 
mellett a helyettesként aláíró „h” betűjelzést köteles alkalmaz. 

 
IX.  AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE 
 
Az intézmény ellenőrzési rendszere a szakmai tartalmú jogszabályok, valamint az 
államháztartásról szóló törvényes a végrehajtása tárgyában kiadott rendeletben meghatározott 
szabályok, módszerek, valamint a belső kontrollrendszer útján valósul meg, amelynek részét 
képezi a belső ellenőrzés. 
A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése 
érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt szolgálja, hogy megvalósuljanak a 
következő célok: 

• a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, 
hatékonyan, eredményesen hajtsuk végre, 

• az elszámolási kötelezettségeket teljesítsük, megvédjük az erőforrásokat a 
veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használattól. 

A belső ellenőrzés az intézmény vezetőjének belső ellenőrzési terve szerint történik. 
Az ellenőrzési rendszerbe tartozik az ellenőrzési nyomvonal meghatározása, amely 
tartalmazza a folyamatba épített ellenőrzési pontokat, a kockázatkezelés eljárásrendjét, a 
szabálytalanságok kezelésének rendjét, a szakmai feladatok ellátásának protokolljait, a 
minőségbiztosítás rendszerét. Az ellenőrzési rendszer elemei a vezetői értekezletek, a 
jelentések rendszere, illetve a szervezet rendszerébe épített különböző szakmai és gazdasági 
monitoring alrendszerek. 
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X. KAPCSOLATTARTÁS RENDJE 
 
Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek 
egymással szoros kapcsolatot tartanak. Az együttműködés során a szervezeti egységeknek 
minden olyan intézkedésnél, amelyik a másik szervezeti egység működési területét érinti az 
intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük van. 
 
X.1.Hozzátartozókkal való kapcsolattartás rendje:  
Az intézmény vezetője, akadályoztatása esetén a vezető ápoló  – ha az ellátott kifejezetten az 
ellenkezőjét nem kéri – külön kérés nélkül is tájékoztatja a közeli hozzátartozót: 

• az ellátott állapotáról, annak lényeges változásáról, 
• kórházba történő beutalásáról, 
• az áthelyezésének kérelméről, 
• a haláláról. 

 
X.2. Ellátottal való kapcsolattartás rendje:  
Napi szinten az ápoló – gondozó kollégákon keresztül, évente legalább egy alkalommal 
lakógyűlés formájában. 
 
X. 3. Intézményen belüli tájékoztatás 
Az intézmény gondoskodik a közérdekű információk naprakész elérhetőségéről a faliújságok 
segítségével, ahol napra készen megtalálhatóak az alábbi információk: 

• Házirend 
• Térítési díjak mértéke 
• Működési kiadások alakulásáról szóló tájékoztató 
• Térítésmentes gyógyszerek listája 
• Heti étlap 
• Mentálhigiénés programok 
• Ellátott-jogi képviselő, önkormányzati képviselő elérhetősége, fogadóóra 

időpontja 
• Érdekképviseleti fórumtagok névsora 

 
X.4. Külső kapcsolatok: 
Intézményünk a feladatok eredményes ellátása érdekében rendszeres munkakapcsolatot tart 
számos szervezettel.  
Rendszeres kapcsolatot tartunk:  

℘ Az intézmény fenntartójával, 
℘ Somogy megyei szociális bentlakásos intézményekkel,  
℘ A Somogy megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztályával, 
℘ A Somogy megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével, 
℘ Az Egyházakkal, 
℘ Civil szervezetekkel,  
℘ A Megyei és Városi Bírósággal, 
℘ Az ellátottjogi képviselővel, 
℘ A Rendőrséggel, 
℘ A közoktatási intézményekkel (iskola, óvoda) 
℘ Az Egészségügyi Intézményekkel (Kórházzal, házi orvosokkal) 
℘ Közművelődési intézményekkel 
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Az együttműködés módja: 
• telefon, e-mail, 
• személyes találkozók, 
• szakmai konferenciák, 
• tapasztalatcsere és cserelátogatások, 
•  közös kulturális rendezvények szervezése. 

 
 
 
• XI. ZÁRADÉK 
 

 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat 2019. szeptember 1. napján lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a 2016. június 27-én által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 
hatályát veszti. 

 
 
Kelt: Hetes, 2019. augusztus 26. 
 

 Kéhlerné Baracsi Piroska 
 intézményvezető 
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Szakmai program 2. számú melléklete 
 
 
 
 

Ezüstjuhar Szociális Központ – Ezüstjuhar 
Nyugdíjasház 

 
 
 

HÁZIREND 
 
 
 

Tisztelt Ellátottak, Leendő Ellátottak, Hozzátartozók és Kollégák! 
 
Szeretettel köszöntjük, kívánjuk, hogy érezze jól magát intézményünkben! 
 
A Házirend a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek, 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési 
feltételeikről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletnek megfelelően abból a célból készült, 
hogy az Ezüstjuhar Nyugdíjasház lakóinak (továbbiakban: Intézmény) mindennapi életét 
szabályozott keretek közé foglalja.  
A Házirend betartása, betartatása az otthonban élő valamennyi lakó, dolgozó, hozzátartozó, 
illetve itt tartózkodó személy számára kötelező. Kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozzák, 
és ha további kérdésük vagy javaslatuk merül fel, azzal az intézmény vezetőjét, vezető 
ápolóját vagy a terápiás munkatársat keressék meg. 
 

Az intézményi jogviszony keletkezésével, az otthonba történő bekerüléssel 
kapcsolatos tudnivalók 

 
• Az ellátás kérelmezésének módja 

 
Az Ezüstjuhar Nyugdíjasház alapító szerve: Hetes Község Önkormányzata 
Az intézmény működési területe: Somogy megye 
Az intézmény formája és típusa: 
formája: ápolás-gondozást nyújtó intézményi ellátás,  
típusa: idősek otthona 
 
Az Ezüstjuhar Nyugdíjasház 
összesen 50 tartós bentlakást nyújtó férőhellyel rendelkezik. 
  
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást 
igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. 
Idősek otthonába az ellátást elsősorban az a nyugdíjkorhatárt betöltött személy igényelheti, 
akinek az egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, illetve az a 18. 
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életévét betöltött személy, aki betegsége miatt önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni és a  
gondozási szükséglettel (napi 4 órát meghaladó) rendelkezik. A hatályos jogszabályban 
foglaltak szerint – a szabad kapacitás terhére – az intézménybe felvehető, olyan szolgáltatást 
igénylő kérelmező is, aki nem rendelkezik napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel, de 
vállalja a havi szolgáltatási önköltséggel megegyező térítési díj megfizetését. Nem vehető fel 
az intézménybe önmagára vagy környezetére veszélyes pszichiátriai és szenvedélybeteg 
személy. 
 
Az intézmény vezetője az ellátásra vonatkozó igényt, kérelmet a kézhezvétel napján iktatja, 
majd gondoskodik az előgondozás lefolytatásáról és a gondozási szükséglet megállapításáról. 
A napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező vagy a hatályos jogszabályi 
feltételeknek megfelelő kérelmezőt nyilvántartásba veszi és erről számukra értesítést küld. 
 
Az ellátás igénybevétele 
• kérelem kitöltése (kérelem szóban is beterjeszthető) 
• a jövedelem (szükség esetén vagyon) igazolásához szükséges nyilatkozatok 

kitöltése 
• a gondozási szükséglet vizsgálatához szükséges adatok beszerzése  

 
Az intézményi jogviszony a férőhely elfoglalásával kezdődik. Ezt megelőzően az előgondozás 
lefolytatása során megtörténik a megállapodások – nyilatkozatok kitöltése, valamint 
megtörténik a házirend ismertetése, és egy példányának dokumentált átvétele, a leendő ellátott 
(törvényes képviselője) aláírásával igazolva.  
 

• A férőhely elfoglalásakor az alábbi dokumentációra van szükség: 
 

• érvényes személyigazolvány 
• betegbiztosítási kártya 
• korábbi kórházi zárójelentések 
• közgyógyellátási igazolvány (amennyiben rendelkezik ilyennel) 
• egy évnél nem régebbi negatív tüdőszűrési lelet 
• háziorvosi igazolás, hogy féléven belül nem volt fertőző betegsége 
• hadigondozásra vonatkozó dokumentumok 

 
• Elhelyezési lehetőségek: 

 
Két ágyas szobákban. A házaspárok együttes elhelyezésére is lehetőséget biztosít az otthon.  
Élettársi kapcsolatban élők, együttlakási szándékukat jelző lakók részére az otthon 
lehetőségeihez mérten  lehetőséget biztosítunk. 
 

• Adatszolgáltatás: 
 
Az intézményi elhelyezést igénybevevő és hozzátartozója (törvényes képviselője) az otthonba 
való felvételkor:  

• az intézményben vezetett nyilvántartásokhoz személyazonosítás céljából az otthon 
részére átadja, a személyazonosításra szolgáló iratokat: személyazonosító igazolvány, 
lakcímkártya, taj kártya szükség esetén pótlásáról gondoskodik  

• nyilatkozik arról, hogy személyes adatváltozás esetén a változást bejelenti az 
otthon felé 
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•     Adatkezelés, adatvédelem 
 

• Az intézménybe kerüléskor az ellátott nyilatkozik arról, hogy 
felhatalmazza az intézményt a személyes adatainak a kezelésére, szükség szerinti 
továbbítására a Tevadmin, a Kenyszi rendszerben. 

• Az intézmény az ellátottakról a jogszabályban előírt adatokat tartja nyilván: 
• a személyi adatokat 
• jövedelmi és vagyoni helyzetre vonatkozó adatokat, mely a személyi 

térítési díj megállapításához szükségesek  
• távollétre vonatkozó adatokat, melyek az egyes hónapokban a fizetendő 

térítési díjat befolyásolják 
• tartásra kötelezhető hozzátartozók nevét, lakcímét, telefonszámát, egyéb 

rokoni kapcsolatait (akit az ellátott megnevez) 
• TAJ szám 
• egészségi állapot, betegségei, gyógyszerfogyasztás  

 
• Az intézménybe behozható személyes tárgyakról 

 
Az intézménybe behozható személyes használati tárgyak, valamint ruházat 
behozataláról az előgondozás során a leendő lakók tájékoztatást kapnak. Az 
intézménybe bekerülést követően a behozott személyes tárgyakról felvételi leltár 
készül. 
A saját tulajdonú televízió, rádió, hűtőszekrény előzetes engedéllyel és felülvizsgálat 
után behozható, szobánként 1-1 db. Egyéb fokozottan tűzveszélyes elektromos 
háztartási kisgépek és eszközök behozatala az intézménybe és azok lakószobán belül 
történő használata az intézmény tűzvédelmi előírásainak betartása miatt nem 
megengedett. Kivételt képez ez alól az elektromos hajszárító, és hajsütővas, amely 
előzetes műszaki átvizsgálás után használható a lakószobákban.  

 
Egyéb személyes berendezési tárgy elhelyezésére korlátozott a lehetőség, azoknak 
behozataláról az intézmény vezetőjével előzetesen egyeztetni szükséges. 
 
 

Az értékek és vagyontárgyak megőrzésének lehetőségeiről, a pénzkezelés rendjéről 
 

• Érték és vagyonmegőrzés 
 
Az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselőjének felhatalmazása alapján az 
intézmény lehetőséget biztosít az ellátottak számára az érték, vagyon megőrzésre. Ennek 
keretében a lakók a készpénzüket, valamint értékeit az arra meghatalmazott dolgozóknak 
(terápiás munkatárs, adminisztrátor) adják át, akik gondoskodnak azok jogszerű biztonságba 
helyezéséről és őrzéséről. Az átvevő dolgozó a leadott készpénzről letéti elszámolási ívet állít 
ki és vezet, mellyel igazolja annak átvételét és az utána való pénzmozgásokat.  
Az egyéb értékről – takarékbetétkönyvről, értéktárgyakról, ékszerekről - átvételi elismervényt 
kell kiállítani, melyben rögzíteni kell a leadott tárgy megnevezését, anyagát és állapotát. Az 
átvételi elismervényt aláírja az átadó, átvevő, valamint a jelenlévő két tanú, amely 3 
példányba kerül elkészítésre. Az elismervény egy példányát át kell adni az ellátottnak, vagy 
törvényes képviselőjének. Ha lehetséges, a tárgyat lezárt borítékban kell elhelyezni, melyet az 
átadó is és az átvevő is a ragasztási részen aláír.  A borítékra rá kell írni a leadó nevét és az 
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azonosításához szükséges adatokat. A letétbe adott tárgy visszaadásáról szintén átvételi 
elismervényt kell kiállítani.  
 
A nagyobb tárgyakról, műszaki eszközökről ugyanúgy átvételi elismervény készül a fenti 
módon, de abban rögzíteni szükséges, hogy az átvett tárgy üzemképes vagy üzemképtelen 
állapotban került-e átvételre. Az átvételi elismervényt zárt borítékba kell tenni és a tárgyon jól 
látható helyen rögzíteni.  
Az ellátottak saját tulajdonú egyéb tárgyaiért, továbbá szekrényben elhelyezett, pénztárcában 
tárolt készpénz (egyéb értékek) összegéért – melyeket szobájukba helyeznek el és használnak 
– az intézmény semmilyen címen felelősséget nem vállal. Ugyancsak nem tudunk felelősséget 
vállalni a letétben elhelyezett műszaki eszköz természetes amortizációjából eredő kárért.  
Ha a készpénzének betétkönyvben történő elhelyezésére hatalmazza fel a lakó az intézményt, 
a pénzt, az átvételt követő négy munkanapon belül pénzintézetben, a lakó nevére kiállított 
betétkönyvben kell elhelyezni, vagy az általa megnevezett értékpapírt kell vásárolni. A 
készpénz betétbe történő elhelyezéséig annak megőrzését a pénzkezelési szabályzatban 
foglaltak szerint biztosítja az intézmény. 
Az ellátott fel nem használt készpénzét a mindenkori zsebpénz mértékét figyelembe véve kell 
betét az ellátott által a meghatározott formában megőrizni. Az ebből eredő kockázatot az 
ellátott viseli és a haszon is őt illeti. 
 

Pénzkezelés 
 
Az egészségi állapotuk miatt pénzüket kezelni, bevásárolni nem tudó rászorulóknak a pénz 
kezelését – az ellátott vagy törvényes képviselőjének írásbeli meghatalmazása alapján – a 
terápiás munkatárs és az adminisztrátor végzik.  
A pénzkezelést igénylőről névszerinti nyilvántartó lapot (letéti elszámolási ív) vezet az 
adminisztrátor, amely tartalmazza a havonta átvett költőpénz összegét, a vásárlásra, egyéb 
kiadásra felhasznált összeget és a költőpénz maradványát. A kiadásokhoz minden esetben 
hivatalosan kiállított készpénzfizetési számlát csatol, közös felhasználás esetén a számlához 
kimutatást készít, mely tartalmazza a név szerinti felhasználást. A átvett termékek átvételét a 
meghatalmazó aláírásával igazolja. A pénzkezelés technikai előírásait a Lakókra vonatkozó 
Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza, melyről bővebb tájékoztatás az adminisztrátortól 
kérhető.  
 

Vagyonvédelem 
 
Az intézményi vagyon védelméért, megőrzéséért az intézmény valamennyi ellátottja és 
dolgozója anyagi felelősséggel tartozik. Az épületben, annak berendezéseiben szándékosan 
okozott kárért a károkozó a Polgári Törvénykönyvben megfogalmazottak szerint kártérítéssel 
tartozik.  
 

 
           A fizetendő személyi térítési díjról 

 
A személyi térítési díj megállapítása 

 
Az intézményi jogviszony kezdetétől a megszűnéséig az ellátottnak a vonatkozó jogszabályok 
szerint személyi térítési díjat kell fizetnie. 
Tartós bentlakást nyújtó intézményi elhelyezés esetén a személyi térítési díj nem haladhatja 
meg a szolgáltatási igénybevevő rendszeres jövedelmének 80%-át. 
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Az intézményi térítési díjat a fenntartó állapítja meg, az erről szóló döntés és az adott évre 
vonatkozó intézményi önköltség havi összege az intézmény hirdetőtábláján megtekinthető.  
 
3.2. A térítési díj megállapítása 
 

• A személyi térítési díj megállapításánál a mindenkor hatályos jogszabályok 
szerint kell eljárni. 

• A személyi térítési díj alapja lakóink rendszeres havi jövedelme. 
• Ha az ellátásra jogosult a térítési díjat havi rendszeres jövedelméből egészben, 

vagy részben nem képes megfizetni, a személyi térítési díj a lakó jelentős (pénz, 
ingatlan) vagyona terhére kerül megállapításra.  

• Mindezek hiányában a tartásra köteles hozzátartozók kötelezhetők a vonatkozó 
jogszabályok szerinti mértékben és formában személyi térítési díj fizetésére.  

• Tartási szerződés alapján az eltartó a mindenkori intézményi térítési díj 
összegével azonos személyi térítési díjat fizet. 

• A hatályos jogszabályok alapján a hozzátartozók vagy más személyek 
átvállalhatják a személyi térítési díjfizetési kötelezettséget, legfeljebb három év 
időtartamban, melyet megállapodásban is kell rögzíteni. 

• Az intézményi térítési díj – beleértve az étkezés nélküli szolgáltatást 
tartalmazó intézményi térítési díjat - összege az intézmény hirdetőtábláján 
megtekinthető. 

• A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel 
nem rendelkezik és jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs. 

 
 

Költőpénz 
 
Aki rendszeres havi jövedelemmel nem rendelkezik, annak a személyes szükségletei 
fedezésére az intézmény - a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege 20%-ának 
megfelelő mértékű - költőpénzt biztosít. Amennyiben a térítési díj megállapítása az ingatlan-, 
vagy pénzvagyon figyelembe vételével történt, abban az esetben a költőpénz mértéke a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30%-a. 
 
3. 4  A térítési díj befizetésének határideje, módja 
 
A személyi térítési díj befizetési határideje: tárgyhónapot követően minden hónap 10. napjáig. 
Aki a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a felszólítást követő 15 napon belül 
pótolhatja mulasztását. 
 
A személyi térítési díjat az alábbi lehetőségek közül választott módon lehet befizetni: 

• Ha az ellátott pénzbeli ellátása – a lakó írásbeli meghatalmazása alapján – az 
intézmény címére érkezik (nyugdíj, rendszeres segély, stb.), akkor a havi rendszeres 
jövedelem központilag történt átvételét követően, a felhatalmazás szerint a személyi 
térítési díj (gyógyszerköltség, stb.) levonásra és befizetésre kerül az intézmény 
számlájára. 

• Ha az ellátott pénzbeli ellátása pénzintézetnél vezetett folyószámlára érkezik, 
akkor a személyi térítési díjat a pénzintézetnek adott megbízás alapján a lakó 
(törvényes képviselő/hozzátartozó) egyenlíti ki.  

A személyi térítési díjat a pénztárban is be lehet fizetni. 
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• Az az ellátott, akinek a térítési díját részben vagy egészében a hozzátartozója, ellátója 
fizeti, fizetési kötelezettségének átutalással is eleget tehet. 

A befizetett térítési díj összegéről az intézmény számlát állít ki.  
 
Az ellátott: 

- 2 hónapot (60 napot) meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személyi 
térítési díj 20%-át fizeti, 

• a 2 hónapot (60 napot) meghaladó távolléte idejére: 
• kórházi kezelés esetén – megállapított személyi térítési díj 40%-át, 
• egyéb esetben (pld. szabadság meghosszabbítás) a megállapított személyi 

térítési díj 60%-át fizeti, ide nem értve az eltávozás és visszaérkezés napját. 
 

Az otthon életének rendje 
 

Az eltávozás, a távolmaradás és a visszaérkezés rendje 
 
Lakóink önrendelkezési jogának és személyes szabadságának a tiszteletben tartását tekintjük 
elsődleges célunknak a távozásra, visszaérkezésre vonatkozó rendelkezések megfogalmazása 
során is.  
 
Lakóink egészségének megóvása, személyes biztonságuk védelme és társaik nyugalmának 
megőrzése érdekében – az intézményből való távozásra és visszaérkezésre vonatkozó – 
házirendben rögzített rendelkezéseket kérjük, tartsák be! 
 
A lakóink szobatársi kapcsolatában felmerülő konfliktusok rendezésére és megoldására a 
vezető ápoló és a terápiás munkatárs javaslatára történhetnek a költöztetések.  Folyamatos és 
feloldhatatlan ellentétek esetén, amelyek napi rendszerességgel konfliktushelyzeteket 
eredményeznek, a terápiás munkatárs vagy az intézmény  vezető ápolója  kezdeményezheti a 
költöztetéseket. 
 
4.2. A kimenőre és a távollétre vonatkozó közös megállapítások 
Kérjük, hogy eltávozási szándékát szíveskedjen előre bejelenteni a vezető ápoló vagy a 
műszakban lévő ápolók felé. 
Amennyiben távolléte során nem tud, vagy nem akar az előre megbeszélt időpontra 
visszatérni, az intézmény vezetőjét vagy az általa megbízott személyt erről haladéktalanul 
értesítése! 
Indokolatlan távolmaradásnak minősül az előzetesen be nem jelentett távolmaradás, illetőleg 
amennyiben az ellátott visszaérkezésének akadályát 24 órán belül nem jelenti be. 
Nem minősül indokolatlan távolmaradásnak, ha otthonunk lakója neki fel nem róható okból 
marad bejelentés nélkül távol és ha az akadályoztatása megszűnése után az intézményt 
tájékoztatja.  
 
4.3. A kimenőre vonatkozó rend 
A kimenőre távozottak visszatérését a bejelentett időpontban várjuk, ezért amennyiben 
valamilyen akadály merül fel, azt időben jelezni szükséges az intézmény felé.  
 
4.4. Eltávozás, távollét: 
A távollét akkor ajánlott annak igénylői számára, ha biztosított 

• a megfelelő lakhatási háttér (lakás, család stb.), 
• az ápolási feladatok ellátása is, amennyiben a távozó lakó ápolásra szorul. 
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4.5. Távolmaradás 
 
A távolmaradás lehetőleg az igénybevételt megelőző két nappal előbb bejelentendő. Mindez 
fontos a havi személyi térítési díj és az élelmezési létszám meghatározásánál, valamint a 
távolmaradás idejére történő gyógyszer felíratásánál. 
A hosszabb távolmaradás esetén a szükséges gyógyszert az intézmény orvosa írja fel receptre, 
melyet az ellátott vagy megbízottja vált ki. 
 

• Be nem jelentett távolmaradás 
 
Kérjük lakóinkat, hogy mellőzzék az előzetesen be nem jelentett távolmaradást. Amennyiben 
visszaérkezésének akadálya van, azt 24 órán belül kérjük, hogy jelezze az intézmény vezetője, 
illetve dolgozói felé.  
 
Visszatérés rendje 
 
Az eltávozott személy visszatérését az előre közölt napon, időszakban várjuk, ezért a 
visszaérkezését a vezető ápolónak, vagy a műszakban lévő nővérnek kérjük, jelezze! 
 

V. A kapcsolattartás lehetősége a hozzátartozókkal, ismerősökkel 
 

Látogatási rend 
 
A látogatási idő nincs meghatározva, de a lakóink nyugodt pihenése miatt a kora reggeli és a 
késő esti órákban a látogatást kérjük mellőzni. A lakószobákban csak az ágyban fekvők, 
súlyos mozgáskorlátozottak látogatói tartózkodhatnak. 
Kérjük Önöket, hogy a látogatókat lehetőleg a szinteken lévő közösségi helyiségekben 
fogadják. Legyenek tekintettel a többi lakótársra különösen, ha valamelyikük betegen fekszik! 
Igyekezzenek méltányolni a családdal, ismerősökkel való intimitás igényét. 
A látogatás rendjét szándékosan és súlyosan megzavaró személyekkel szemben az 
intézményvezető felkérheti az érintetett a távozásra, valamint hatósági intézkedést 
kezdeményezhet a rendzavaróval szemben. 
Egyedi és különlegesen indokolt esetekben az intézményvezető dönthet a látogatási időn túli 
látogatás lehetőségéről is. 
 
 

Külső kapcsolattartás támogatása 
 
A segítségre szorulók esetében a terápiás munkatárs támogatásával történik a meglévő külső 
kapcsolatok ápolása, a levelezés bonyolítása, új kapcsolatok kialakítása. 
 

Hozzátartozók tájékoztatása 
A vezető ápoló, akadályoztatása esetén az intézmény vezetője – ha az ellátott kifejezetten az 
ellenkezőjét nem kéri – külön kérés nélkül is tájékoztatja a közeli hozzátartozót: 

• az ellátott állapotáról, annak lényeges változásáról, 
• kórházba történő beutalásáról, 
• az áthelyezésének kérelméről, 
• a haláláról, 
• az ellátásban felmerült akadályokról, az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről.  
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• Ellátott tájékoztatása 

 
Tájékoztatást kap: 

• az intézményi jogviszony létesítéséhez szükséges iratok típusairól, 
• magával hozható személyes tárgyak köréről, 
• az ellátás tartalmáról és feltételeiről, 
• a megállapított gondozási szükséglet mértékéről, 
• az intézmény áltat vezetett nyilvántartásokról, személyes adatok kezelésének 

eseteiről, módjáról, 
• a hozzátartozókkal történő kapcsolattartás módjáról, 
• a látogatás lehetőségéről, 
• a távozás és visszatérés rendjéről, 
• a panaszjog gyakorlásának módjáról, 
• az ellátott jogi képviselő elérhetőségéről, 
• a jogviszony megszűnésének eseteiről, 
• az intézmény házirendjéről, 
• a fizetendő személyi térítési díjról, a teljesítés módjairól, továbbá a mulasztás 

következményeiről, 
• a térítésmentesen biztosítandó gyógyszerekről, gyógyászati segédeszközökről. 

 
Az ellátottak egymás közötti kapcsolattartása 

 
A munkatársak munkájukkal elősegítik az intézményen belüli kisebb kölcsönös szimpátián, 
közös érdeklődésen, hobbin alapuló csoportok létrejöttét. Ezért természetes, ha lakóink 
egymást a lakószobákban meglátogatják, beszélgetnek.  
Az esetleges félreértések elkerülése végett kérjük, hogy mások lakószobájában csak akkor 
tartózkodjon, amennyiben az ott lakók közül valaki jelen van. Ha a szobában beteg pihen, arra 
kérjük: legyenek tekintettel a lakótárs állapotára, úgy, mint a külső vendég fogadásakor. 
 

VI. A személyi - és környezeti higiénés követelményekről, a tisztálkodó szerekkel 
történő ellátásáról 

 
Személyi higiéné 

A személyi higiéné megőrzése az együttélésből adódó fokozott fertőzésveszély és a 
lakótársakkal való konfliktusok megelőzése, valamint a saját egészségvédelme miatt fontos. 
Ennek érdekében az intézmény minden szükséges feltételt biztosít. Napközben korlátlanul  
használhatják a tisztálkodó helyiségeket. Kérjük, hogy vegyék figyelembe mások egyéni 
szükségleteit, pihenését az esti órákban. A lakók részére az ápoló-gondozó személyzet heti 
kettő alkalommal teljes fürdetéshez illetve komplett ágyfürdőhöz nyújt a szükséges mértékben 
segítséget. 
Az intézmény a személyi higiéné megőrzése érdekében központilag biztosítja a 
tisztálkodáshoz szükséges anyagok, eszközök egy részét. A borotválást az ápolási 
tevékenység részeként szintén az intézmény biztosítja. A hajvágást egyéni kívánságoknak 
megfelelően a fodrász végzi.  A körömvágást - amennyiben szükséges - térítésmentesen a 
gondozók végzik. A pedikűrt egyéni kívánságoknak megfelelően szakember végzi. A külső 
szolgáltatók az általuk meghatározott ár ellenében végzik a szolgáltatást. 
 

Környezeti higiéné 
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A környezet tisztaságának megőrzése fontos, ezért minden ellátottól kérjük, hogy saját 
környezetében tőle telhetően rendet és tisztaságot tartson. A személyes tárgyak, ruhaneműk 
rendezetlensége a szobatársak jó ízlését ne sértse, a takarítószemélyzet munkáját ne 
akadályozza. Az éjjeliszekrényben tisztálkodási eszközök és apróbb személyes tárgyak 
tarthatók. A fürdőszobát, zuhanyzót, mosdót, WC-t kérjük használat után tisztán, leöblítve 
hagyni! 
A lakószobákban való étkezés azok részére megengedett, akiknek az egészségi állapota nem 
teszi lehetővé a közös étkezést. Nem megengedett a gyorsan romló élelmiszerek szabadon 
történő tárolása. A krémes süteményeket, gyorsan romló élelmiszereket mihamarabb 
fogyasszák el, az egyéb aprósütemények megfelelő zárt dobozban rövid ideig tárolhatóak. A 
felvágottakat, tejtermékeket, és az egyéb étkezés kiegészítéseként vásárolt élelmiszereket 
kérjük, hogy a hűtőszekrényben jól lezárva, névvel ellátott dobozban tárolják. 
A tároló doboz biztosítása a lakóink és a hozzátartozók feladata. 
A lakó- és betegszobák környezeti higiénés  rendjének ellenőrzésekor együttműködésre van 
szükség (szekrények, polcok, stb.), ebben kérjük a lakóink közre- illetve együttműködését. 
A közös helyiségek rendjére, tisztaságára, bútorzatának épségére is ügyelni kell.  Amennyiben 
valahol nagyobb szennyeződés következik be, kérjük arról haladéktalanul értesítse a 
takarítókat vagy a műszakban lévő ápolókat, gondozókat. Közös érdekünk gondoskodni arról 
is, hogy a szennyeződés balesetveszélyt ne okozzon! 
A takarítás folyamatosan a délelőtti időszakban történik, igazodva lakóink napirendjéhez. 
 
 

VII. A ruházattal, textíliával való ellátottságról, és a ruházat, textília tisztításának, 
karbantartásának rendjéről 

 
A ruházat, textília biztosítása 

Az intézményben behozott saját ruhaneműért és textíliáért a lakó nyilatkozata alapján, 
leltározási kontroll mellett az intézményünk felelősséget vállal amennyiben ezt a lakó nem 
igényli, a textíliáért felelősséget az intézmény nem vállal. 
Intézményünkben a lakóink igénye és egészségi állapotának megfelelő mennyiségű ruhát és 
textíliát használhatnak, az elhasználódottakat saját jövedelmük terhére pótolhatják. Ha saját 
ruhával nem rendelkezik, vagy nem kellő mértékben rendelkezik, úgy az otthon az alábbi 
ruhaneműket biztosítja: 

• 3 váltás fehérnemű, hálóruha 
• évszaknak megfelelő legalább két váltás felsőruházat, utcai cipő 
• 3 váltás ágynemű 
• törölköző 

Az ezt meghaladó igény kielégítése saját jövedelem terhére történik.  
A szolgáltatásinkat igénylő az intézménytől kapott ruhaneműért teljes anyagi felelősséggel 
tartozik, azt a személyi leltárában nyilván kell tartani. Elhasználódása esetén a cseréjéről a 
vezető ápoló gondoskodik. 
 
7.2. A ruházat, textília tisztítása, javítása  
 
Az intézményi és a saját ruházat javításáról, tisztításáról igény szerint az intézmény 
gondoskodik. Azok a saját ruhaneműk, melyek csak vegyileg tisztíthatók, külső szolgáltató 
által kerülnek tisztíttatásra, melynek díja az ellátottat terheli. Az intézményi textília, ágynemű 
cseréje a betegszobákban és az inkontinens betegeknél szükség szerint, egyéb lakószobákban 
2 hetente történik, ahogy a rendeltetésszerű használat megköveteli vagy szükség esetén a 
szennyeződéstől függően. 
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Az együttélés szabályairól 

 
• A főbb napirendi időpontok: 

 
Étkezések:  
Reggeli:                                                                                      8.00 –    8.30 - ig 
Ebéd:       11.30 – 12.00 - ig 
Vacsora:                                                                                    16.30 – 17.00 - ig 
Csendes pihenő:       12.00 – 14.00 - ig 
Gyógyszerosztás az orvos előírása szerint történik. 
 

8.2. Viselkedési szabályok 
 

Az alkoholfogyasztás az intézményen belül: 
 
A túlzott alkoholfogyasztás és nagy mennyiségű szeszesital behozatal, lerészegedés a 
házirend súlyos megszegésének minősül.  
 
 
8.2.2 Dohányzásra vonatkozó szabályok: 
 

• A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényt figyelembe 
véve az otthon belső területén tilos a dohányzás.   

 
A dohányzásra kijelölt hely az intézmény épületén kívül található. Lakóink a kijelölt 
dohányzóhelyet vehetik igénybe dohányzás céljából, ezektől eltérő helyeken tilos a 
dohányzás. A dohányzási korlátozást minden lakó és dolgozó köteles betartani. 
 

A televíziózás, rádiózás, illetve szabadidő eltöltésének egyéb módjai: 
 
Televíziózás és rádiózás a nap bármely szakában megengedett. Közös készülék ki- és 
bekapcsolását, az arra kijelölt dolgozó vagy lakó végzi. A társalgók eszközei, felszerelési 
tárgyai használhatók az esti pihenés után is, azonban figyelembe kell venni, hogy a többi 
lakótársat ne zavarja a hangerő. Üzemzavart a műszakban lévő ápolónak kell azonnal jelezni!  
 

Az együttélés egyéb normái: 
 

• A lakószobákban mindenkitől elvárjuk, hogy a napi tevékenysége közben tekintettel 
legyen lakótársaira, pihenésüket ne zavarja. Az ablakok nyitva vagy csukva tartásánál 
vegyék figyelembe a társak egészségi állapotát, érzékenységét.  

• Az éjszakai indokolatlan lámpahasználatot kerüljék, ha mégis szükséges, rövid ideig 
csak az éjszakai lámpát használja.  

• Az ellátottak, dolgozók és az intézményben tartózkodó személyek kérjük, legyenek 
tekintettel mások személyiségi jogaira, szabad vallásgyakorlására. A kulturált 
beszédstílus és hangnem használata az intézményben elengedhetetlen elvárandó 
követelmény! 
 

IX. Az otthon élelmezési, ápolási, egészségügyi és mentálhigiénés szolgáltatásairól 
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9.1. Élelmezés 

• A vonatkozó hatályos jogszabályokban rögzítettek szerinti gyakorisággal  
az intézmény  napi háromszori étkezést biztosít, tekintettel az orvos által 
javasolt diétákra. Diabetes mellitus esetén az intézmény gyakoribb étkezést, 
tízórait és uzsonnát is biztosít. 

• Az intézmény vezetőjéhez benyújtott kérelem alapján kérhető az étkezés 
nélküli szolgáltatás igénybevétele is. A kérelem intézményvezetői 
befogadása esetén a fizetendő személyi térítési díj ennek megfelelően kerül 
megállapításra.  

• Az étkezés nélküli szolgáltatás kizárólag teljes hónapra igényelhető, amely 
igényt a tárgyhót megelőzően legalább két héttel előre jelezni kell. A 
kérelem alapján az intézmény vezetője dönt a szolgáltatásról és a fizetendő 
személyi térítési díjról.  

• Az étrend összeállításánál a háziorvos javaslatán túl, lehetőség szerint 
figyelembe vesszük az Önök igényeit, hogy az életkori sajátosságoknak 
megfelelő étrendet tudjunk biztosítani.  

• Étkezésekhez az ebédlőhelység rendelkezésre áll. Kérünk mindenkit, hogy 
a szobákban vagy egyéb étkezésre kijelölt helyeken csak azok étkezzenek, 
akiknek az egészségi állapota nem teszi lehetővé a közös étkezést. Az 
étkezőhelyiségből tálaló- és evőeszközök, egyéb felszerelési tárgyak 
kivitelére nincs lehetőség! 

 
 

Az egészségügyi ellátásról - ápolásról 
 

Az intézmény az alábbiak szerint biztosítja az egészségügyi alap, és szakellátást: 
 

• rendszeres orvosi felügyelet, 
• szükség szerinti alapápolás – és az illetékes szakhatósági engedélyben rögzítettek 

szerint – a szakápolás, 
• étkezésben, folyadékpótlásban, hely-, helyzetváltozásban, kontinenciához nyújtott 

segítség, 
• szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás, 
• a hatályos jogszabályokban meghatározott gyógyszerellátás, 
• a vonatkozó jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszköz ellátás , 
• az egészség megőrzését szolgáló felvilágosítás. 

Az orvosi rendelésekről rendelési órák időbeosztásáról a lakók tájékoztatást kapnak. 
Szükség esetén, munkaidőn túl és hétvégeken a városi és város környéki orvosi ügyelet 
hívható.  
 
9.2.2 Mentő és betegszállítás 
 
A sürgős, illetve az egészségi állapot miatt kísérővel történő szállítást a mentőszolgálatnál, az 
egyéb szakorvosi rendelésre és szakorvosi kezelésre történő szállítást a betegszállító 
szolgálatnál igényeljük. 
A szállítást, elrendelő nyomtatványokat a háziorvosaink állítják ki mindkét esetben. 
 
Ha az ellátottnak kezelésre kell utaznia, de mozgásában korlátozott, az intézmény szervezi a 
mentő-, illetve a betegszállítást. 
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Gyógyszer az orvos javaslata és elrendelése alapján az otthon által biztosított. A lakók írásbeli 
felhatalmazása alapján a gyógyszert az intézmény szerzi be és központilag kerül 
kigyógyszerelésre. A gyógyszert az orvosi utasítás alapján kell szedni.  
Saját érdekében kérjük, hogy az egyénileg beszerzett gyógyszerekről a háziorvost és a vezető 
ápolót tájékoztassa.  
Az intézmény gyógyszer-alaplistában szereplő gyógyszereket térítésmentesen biztosítja a 
lakók számára. Az alaplistán nem szereplő gyógyszer-készítmények árát az ellátott – a 
vonatkozó magállapodás alapján – számla ellenében téríti meg. Az inkontinens betegeknek az 
otthon szerzi be a kellő mennyiségű és minőségű inkontinencia betétet, pelenkát, amely aztán 
részükre számlázásra kerül. 
 
A kórházba kerülés alkalmával gondoskodunk arról, hogy lakóink el legyenek látva a 
szükséges eszközökkel, illetve segítünk a megfelelő kapcsolattartásban, hozzátartozók 
értesítésében.  
Az intézmény elsődleges célja, hogy amíg lehet, lakóink ne kerüljenek ki megszokott 
környezetükből. Minden lakószobában nővérhívó áll rendelkezésre, hogy az ápolók és 
gondozók folyamatosan felügyelhessék és állapotának megfelelő ellátásban részesíthessék 
lakóinkat. 
 
9.3 Mentálhigiénés ellátás:  
 
A terápiás munkatárs egyéni szükséglet szerint segíti az új lakók beilleszkedését, belső 
kapcsolatainak kialakítását a már meglévő külső kapcsolatok ápolását. Segítséget nyújt a 
szociális problémák rendezésében, bevásárlásban, pénzkezelésben, a pénzkezelési 
szabályzatban meghatározottak alapján.  
Szükség esetén az ellátott kérésére jogászt, közjegyzőt, ügyvédet kér fel hivatalos ügyek 
intézésére, okiratok elkészítésére. Az ügyvédi, közjegyzői munkadíjat, a szolgáltatást igénylő 
téríti.  
A szabadidő kulturált és hasznos eltöltésének a megszervezése a terápiás munkatárs feladata. 
A terápiás- és készségfejlesztő foglakozás keretében szervezett programokkal segítjük a 
kikapcsolódást: színezés, felolvasás, vetélkedők, memóriajavító és mozgáskoordinációs 
gyakorlatok. 
 
Hitélet gyakorlásának segítése 
Az otthon biztosítja a szabad vallásgyakorlás lehetőségét, s lehetőséget nyújt a szervezett 
formában történő hitélet gyakorlásának biztosítására is. A társalgóban közös imák, csendes 
percek, valamint  istentiszteletek segítik a lakók lelki épülését. A lehetőségek  megteremtik 
azt a szabadságot, hogy vallását és meggyőződését mindenki szertartások végzése vagy egyéb 
módon, akár egyénileg, akár másokkal együttesen és nyilvánosan vagy magánkörben 
kinyilváníthassa. 
Otthonunkban kiemelten fontosnak tartjuk egyházi és állami ünnepeink, megtartását. 
 
 

X. Az intézmény ellátottjainak általános és speciális jogai, a szociális szolgáltatást 
végzők jogai 

 
Az ellátottak általános jogai: 

 
Az lakóknak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a teljes 
körű ellátásra, egyéni szükségletei, speciális helyzete, vagy állapota alapján az egyéni ellátás, 
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szolgáltatás igénybevételére. Az ellátásban részesülő számára a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott általános vagy speciális jogokat biztosítani kell.  
Tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból, így különösen az ellátott neme, vallása, 
nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, kora, cselekvőképességének 
hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága, születési vagy egyéb helyzete miatt. Az ellátást 
igénybevevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvény felhatalmazása alapján 
készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett kell vizsgálni.  
Az ellátást igénybevevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával 
kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. Az igazgató évente szóban és írásban 
tájékoztatója az ellátottakat, mely tájékoztatót az intézményben jól látható helyen, kifüggeszti. 
A tájékoztató tartalmazza:  

• az intézmény működési költségének összesítését 
• az intézményi térítési díj havi összegét 
• az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét.  

 
Az intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan módon végzi, hogy tekintettel van az 
ellátott alaptörvényben rögzített jogainak maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, 
különös figyelemmel: 

• az élethez, emberi méltósághoz  
• a testi épséghez 
• a testi-lelki egészséghez való jogra.  

 
Az igénybevevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével 
kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, 
hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. Az 
intézményvezető köteles biztosítani továbbá, hogy az ellátott egészségi állapotával, személyes 
körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybevevő, 
valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást, különös figyelemmel az 
igénybevevő szociális rászorultságának tényére. 
Az ellátást igénybevevőnek joga van az intézményen belüli és intézményen kívüli szabad 
mozgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztonságára.  
Az ellátást igénybevevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok, látogatók 
fogadására.  
Amennyiben az intézményben ellátott személy betegsége miatt ápolásra, gyógykezelésre 
szorul, ellátása során figyelemmel kell lenni az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
betegek jogait szabályozó rendelkezéseire. Pl: az ellátás visszautasításának joga. 
Mivel intézményünkben demencia kórképpel rendelkező betegek ellátása és ápolása is 
történik, így az ön és közveszély elhárítása miatt szükség lehet korlátozó intézkedés 
foganatosítása. Ennek ellátására, annak menetére az intézmény külön szabályzattal 
rendelkezik. A szabályzatban rögzített eljárási rendtől eltérés nem lehetséges. 
A demens ellátás biztosítása miatt szükséges meghatározni azoknak a tárgyakat a körét 
melyek használata a betegek saját vagy betegtársaiknak testi épségét veszélyeztetik.  
 
Veszélyeztető tárgyak köre:  

Demens ellátott esetében: 
• ütő -, vágó- , szúróeszközök, stb 
• üvegből készült pohár, tányér, és egyéb használati, valamint dísztárgyak 
• tisztító és tisztálkodási szerek 
• gyógyszerek, kábítószer 
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• elektromos háztartási berendezések (pl: vízforraló, kávéfőző, vasaló, rezsó, 
mikrohullámsütő, stb.) csak a kijelölt, közös vagy ellátó helyiségben 
használhatók 

• tűz és robbanásveszélyes anyagok (pl: benzin, gázpalack, stb)  
Nem demens ellátott esetében: 

• ütő -, vágó- , szúróeszközök, kivéve étkezéshez használatos eszközök 
• gázspray, kábítószer 
• elektromos háztartási berendezések (pl: vízforraló, kávéfőző, vasaló, rezsó, 

mikrohullámsütő, stb.) csak a kijelölt helyen használhatók. 
• tűz és robbanásveszélyes anyagok (pl: benzin, gázpalack, stb)  
• orvossal nem egyeztetett gyógyszerek köre 

 
10.2 Az ellátottak speciális jogai 
 
A fogyatékos személyek jogainak érvényesülése érdekében figyelemmel kell lenni különösen:  

• az akadálymentes környezet biztosítására,  
• az információkhoz, az ellátottat érintő legfontosabb adatokhoz való 

hozzáférés biztosítására,  
• a képességek, készségek fejlesztésére, illetve az állapotfenntartás, javítás 

lehetőségeinek megteremtésére,  
• az önrendelkezés elvére, a fogyatékos személy életvitelével kapcsolatos 

döntéseinek tiszteletben tartására,  
• társadalmi integrációjukhoz való jogra, más személyekkel történő 

kapcsolat létesítésére, kapcsolattartásra, valamint intézmények, szolgáltatások 
igénybevételére, elérésére.  

 
 

XI. Az intézmény dolgozóitól elvárható magatartásról, etikai előírásokról 
 
Az ellátottak általános és speciális jogainak védelméről és tiszteletben tartásáról az intézmény 
vezetője és valamennyi alkalmazottja köteles gondoskodni.  
A dolgozó nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel az intézmény jogos érdekeit 
bizonyíthatóan sérti, jó hírét veszélyeztetheti. A dolgozónak titoktartási kötelezettsége van. 
Az ellátottakról szerzett bármilyen információt illetéktelen személynek átadni nem szabad. A 
lakókkal, hozzátartozókkal, külső személyekkel udvariasan és előzékenyen kell viselkedni. A 
dolgozónak a munkaköri kötelessége teljesítéséréért ajándékot, pénzt, vagy bármilyen más 
ellenszolgáltatást kérnie, elfogadnia tilos! 
Az intézmény dolgozói és azok közvetlen hozzátartozói a lakókkal tartási, életjáradéki, 
öröklési szerződést az ellátás időtartama alatt, illetve annak megszűnését követő egy évig nem 
köthetnek.  
A dolgozó munkavégzése során óvja és védelmezi az intézmény vagyonát, ezért anyagi 
felelősséggel tartozik. 

 
XII. Az ellátottak érdekvédelme 

 
Az ellátottak érdekvédelme 

 
Az intézmény vezetője felel az ellátottak érdekvédelméért. Évente legalább kétszeri 
alkalommal – de ha szükséges többször is – lakógyűlést tart, melyen tájékoztatást ad az 
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intézmény életéről, eseményeiről és terveiről. A lakógyűlésen a résztvevők kifejthetik 
javaslataikat, véleményüket.  
Panasztételi joggal élhet:  

• az ellátott/törvényes képviselője és közeli hozzátartozója, valamint az érdekeit 
képviselő társadalmi szervezet. 

 
A panasztételre az intézmény vezetőjénél vagy érdekképviseleti fórumnál (továbbiakban: 
panasz kivizsgálására jogosultak) van lehetőség. 

• az intézményi jogviszony megsértése, különösen a személyiség jogainak, 
kapcsolattartásának sérelme  

• az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségének 
megszegése 

• az ellátás körülményeit érintő kifogások (ellátással kapcsolatos, élelmezéssel, 
ruházkodással, tisztálkodással vagy egymás közti viszonnyal kapcsolatos panaszok) 

 
Panasszal az otthon vezetőjét munkanapokon, munkaidőben kereshetik fel az intézményben. 
Az anonimitás lehetőségének biztosítása miatt az intézményben jól látható helyen kihelyezett 
panaszláda működik. 
 
Az intézményvezető tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz 
kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, 
vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított 
nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért. 
  
Az intézményben 

• érdekképviseleti fórum 
• ellátottjogi képviselő működik. 

 

Ellátottjogi képviselő: 
Benczéné Bogárdi Andrea 

Telefon (munkaidőben): +36 20 4899 576 
Postacím: 7624 Pécs Ferencesek utcája 22. 
E-mail: andrea.bogardi@ijb.emmi.gov.hu 

 
Az Érdekképviseleti Fórum működése 

 
Az Érdekképviseleti Fórum működésére vonatkozóan az intézmény vonatkozó szabályzata és 
jelen szabályok az irányadók.  
A Fórum feladata:  

• Előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátottakkal, 
valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai 
programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készült 
tájékoztatókat.  

• Megtárgyalja az intézményben élők panaszait – ide nem értve a jogviszony 
keletkezésével, megszűntetésével, áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat – és 
intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé.  

mailto:andrea.bogardi@ijb.emmi.gov.hu
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• Tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az 
ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban.  

• Intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más illetékes 
hatóságok, szerv felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos 
jogszabálysértésre utaló jeleket észlel.  

Az Érdekképviseleti Fórum megalakítását az intézményben kell biztosítani. Az 
érdekképviseleti fórum tagjai tagságukat választás útján nyerik. Az Érdekképviseleti Fórum 
tagjainak száma jogszabályban határozott. 
Lakógyűlésen kell megválasztani az ellátotti képviselőket. A dolgozói képviselőket 
munkaértekezleteken, egyszerű szavazati többséggel választják a munkatársak. 
A fórum mandátuma 4 évre szól. A megválasztott tagok maguk közül elnököt választanak 
többségi, szavazattal. A fórum meghatározza saját ügyrendjét.  
A fórum tagság megszűnik:  

• a mandátum lejártjával 
• a tag lemondásával 
• a tag halálával 
• a tag visszahívásával 
• az intézményi ellátásban részesülő intézményi jogviszonyának 

megszűnésével. 
A tagság megszűnése esetén új tagot csak a régi helyébe lehet választani úgy, hogy az egyes 
területek aránya ne változzon. Az új tag mandátuma is megszűnik a fórum mandátumának 
megszűnésével. 

A fórum dönt az előterjesztett panaszokról, intézkedés megtételét kezdeményezheti a 
fenntartó felé, valamint más, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok, szervek 
felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket 
észlel. 
A fórum működését külön szabályzat tartalmazza. 
 
 
 
XIII. Az intézményi jogviszony megszűnéséről, megszüntethetőségéről 

 
Az intézményi jogviszony megszűnésének esetei 

 
Az intézményi jogviszony megszűnik: 

• az intézmény jogutód nélküli megszűnésével 
• a jogosult halálával 
• határozott idejű intézményi elhelyezés esetén, a megjelölt időtartam lejártával 
•  ha az ellátott, vagy a törvényes képviselője  kezdeményezi a megállapodás 

megszűntetését  
• az ellátott másik intézménybe való áthelyezésével. 

 
Az intézményi jogviszony megszűntethetősége 

 
Az intézményi jogviszony megszűntethető a házirend súlyos megsértése miatt, melynek 
esetei: 

• bejelentés nélküli többszöri hosszabb időtartamú eltávozás, távollét, 
• agresszív, deviáns magatartás, 
• bűncselekmény elkövetése, 
• nem engedélyezett, nagy mennyiségű alkohol rendszeres behozatala,  
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• túlzott mértékű rendszeres alkoholfogyasztás, 
• lakótársak, dolgozók tettleges bántalmazása, 
• intézményi tulajdon eltulajdonítása, 
• térítési díj fizetésének az ellátottnak felróható okból történő többszöri elmulasztása, 
• szándékos károkozás, mások szándékos veszélyeztetése, 

 és az 1993. évi III. törvény 102. § (1) Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési 
díjat megfizető személy a térítési díjfizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, így: 

a) hat hónapon át folyamatosan térítési díjtartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó 
napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és 

b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését. 
(2) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni, 

jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére 
vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az intézményvezetőnél rendkívüli 
jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az intézményvezető a jövedelemvizsgálatot 
- ideértve a 68/B. § és a 117/B. § szerinti esetet is - a 119/C. § szabályai szerint lefolytatja, és 
a személyi térítési díjat a jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg. 

(3) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri a 
(2) bekezdés szerinti jövedelemvizsgálat lefolytatását, az (1) bekezdés b) pontja 
alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a 
térítési díj megfizetését. 

(4) Ha három hónapon át térítési díjtartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt 
vagy a térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a felmondás lehetőségéről, 
annak kezdő időpontjáról, valamint a (3) bekezdésben foglaltakról. 

(5) A 101. § (2) bekezdés c) pontja és ez a § nem alkalmazható, ha a 119. § (2) bekezdése 
szerint jelzálogjog-bejegyzés történt a kötelezett ingatlanvagyonán. 

 
 

Áthelyezés lehetőségei 
 
Az ellátott áthelyezését akkor kell kezdeményezni, ha: 

• az egészségi állapot változása indokolja 
• intézményünkben - állapotára tekintettel - tovább nem látható el 
• a házirendet többször súlyosan megsérti és emiatt az érdekképviseleti fórum az 

áthelyezésére tesz javaslatot 
Ha az intézményi ellátás megszüntetését az ellátott vagy törvényes képviselője kérte, az 
intézményi ellátás megszűntetéséről az intézmény vezetője intézkedik. 

 
Az intézményi jogviszony megszűnését követő intézkedések 

 
Az intézményi jogviszony megszűntetése esetén az intézményvezető értesíti a lakót, illetve a 
törvényes képviselőjét: 

• a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, 
vagyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről 

• az esedékes, hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről 
• az intézménnyel, illetve ellátottal szembeni követelésről azok esetleges 

rendezési módjáról 
 az intézmény vezetője áthelyezést akkor kezdeményezhet, ha a lakó: 
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• egészségi állapotának megváltozása miatt indokolt, 
• a házirendet többször súlyosan megsérti. 

Az első esetben az ellátott kezelőorvosának javaslatát, valamint az ellátottnak, illetve 
törvényes képviselőjének egyetértő nyilatkozatát be kell szerezni. 
Az áthelyezésről az intézmény vezetője értesítéssel dönt. 
Amennyiben az intézményi jogviszony megszűnését követően 30 napon túl a jogosult a 
használati tárgyait nem veszi át, és az ezt követő nyolc napon belül tett kétszeri felszólításra 
sem jelentkezik, úgy azokra további igényt nem támaszthat. 
 

Elhunytakkal kapcsolatos intézkedések 
 

Intézményünkben a jogviszony keletkezésekor megállapodás keretében a lakók, leendő lakók 
(vagy törvényes képviselőik) rendelkezhetnek az eltemettetésükről. Ebben rögzítésre kerülnek 
azok a személyek, akik a temetésről intézkednek, és arról gondoskodnak. Abban az esetben, 
ha a lakónak sem felelhető hozzátartozója, sem megtakarítása nincs, az intézmény a helyileg 
illetékes polgármesteri hivatalnál kezdeményezi az elhunyt köztemetését.  
Ha valaki érvényes és hivatalos végakarattal rendelkezik, elhunytát követően intézményünk 
az abban, illetve a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően jár el. 
Az elhunytak személyes tárgyairól, használati eszközeikről leltár készül, melyet a néhai lakó 
hozzátartozója átvesz. Az át nem vett használati tárgyakat és eszközöket az intézmény 30 
napig megőrzi, mely alatt értesti a hozzátartozót az átvétel lehetőségéről és időpontjáról. A 
jelzett határidő letelte után a hozzátartozó ismételt tájékoztatást kap és az átvételre további 30 
napon át van lehetősége. 
Ha ez alatt az idő alatt a hagyaték átvételre nem kerül, az át nem vett eszközökről és 
tárgyakról az intézmény rendelkezhet. 
 
 
 

XIV. Kártérítés 
 
A használatra kiadott minden olyan felszerelés, amely az intézmény tulajdonát képezi, 
elidegeníteni, megrongálni, megsemmisíteni nem szabad! A szándékosan okozott kárért kár 
okozója kártérítési felelősséggel tartozik a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 
A szándékosan okozott kár összegének megállapításánál az elhasználódás mértékét 
figyelembe kell venni. A kártérítést az otthon vezetője az ellátott a térítési díj befizetése után 
visszamaradó jövedelme, készpénz, ingó és ingatlan vagyona, illetőleg költőpénze terhére 
állapítja meg. A kártérítésnek részletekben történő megfizetése engedélyezhető. Kártérítés 
címén a visszamaradó jövedelemnek, azaz a havi jövedelem és a személyi térítési díj 
különbözetének - a költőpénz figyelembe vétele melletti - 50%-át lehet havonta levonni, 
illetőleg megterhelhető a kár teljes összegéig a kárt okozó ellátott készpénz, ingó és ingatlan 
vagyona. Az ittasságból eredő összes felmerülő költség az ittas károkozót terheli. 

 
Tűzvédelmi előírások 

 
Lakóink testi épségének védelme érdekében: 

• A lakószobákban tűzveszélyes anyagokat tárolni tilos! 
• A lakószobákban a dohányzás tilos! 
• Hősugárzót, villanyvasalót, rezsót, vasalót, kenyérpirítót, elektromos kávéfőzőt a 

lakószobákban használni nem szabad! 
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Az Ezüstjuhar Nyugdíjasház  dolgozói megköszönik a lakóinak és a hozzátartozóknak, hogy a 
házirend betartásával hozzájárulnak otthonunk békés, szeretetteljes légkörének kialakításához. 
 

XVI. Záró rendelkezések 
 
 

A tájékoztatási kötelezettségről 
 
E házirend ismertetéséről a fenntartói jóváhagyást követően, az intézmény vezetője - a rá rótt 
tájékoztatási kötelezettség értelmében - köteles gondoskodni a beköltöző, a beköltözni 
szándékozó, valamint a már az otthonban élő lakók esetében is.  
Köteles tájékoztatni a fentieket akkor is, ha a házirend által nem szabályozott, de számukra 
hozzáférhető más információt kérnek.  
Az intézmény korlátozó intézkedéseinek szabályzata házirend 1. számú mellékletét képezi. 
Az intézmény érdekképviseleti fórum szabályzatát a házirend 2. számú melléklete képezi. 
 
 
• A tájékoztatás tudomásul vételéről és a hozzáférhetőségről 
 
A házirend elolvasásáról és tudomásul vételéről, annak egy példányának átvételéről a 
beköltöző és/vagy  a törvényes képviselője köteles írásban nyilatkozni.  
A házirend egy-egy példányát az állandó hozzáférhetőség miatt szintenként, jól látható 
helyeken kell elhelyezni. 
 
 
 
• Hatályba léptető rendelkezések 
   
Az Érdekképviseleti Fórum a Házirendet elfogadta. 
 
16.3.1. Jelen Házirendet egységes szerkezetben az otthon fenntartója, Hetes Község 

Önkormányzata 2019. szeptember 1. hatállyal jóváhagyta. 
 
• A házirend hatálybalépésével egyidejűleg az előzetesen kiadott házirend hatályát 

veszti. 
 
 
 
Hetes, 2019. augusztus 26. 

 
 

                                                                                             Kéhlerné Baracsi Piroska    
            intézményvezető 
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Ezüstjuhar Nyugdíjasház Házirendje 1. számú melléklete  
 

Korlátozó intézkedések eljárásrendje 
Fogalom meghatározások 
A krízisállapot olyan, a személy bio-pszicho-szociális állapotában bekövetkezett változás, 
állapot, amely azonnali beavatkozást, szolgáltatást igényel. Ennek hiányában a személy 
közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó testi, lelki egészségkárosodást 
szenvedne. 
Veszélyeztető magatartásnak minősül, ha a lakó pszichés állapotának zavara következtében 
saját vagy mások életére, egészségére, testi épségére jelentős veszélyt jelenthet, de a sürgős 
intézeti gyógykezelésbe vétel nem indokolt. 
Közvetlen veszélyeztető magatartásnak minősül, ha a lakó pszichés állapotának akut zavara 
következtében saját vagy mások testi épségére, egészségére, életére közvetlen és súlyos 
veszélyt jelent. A veszélyesség, a veszélyeztetés lényeges fogalmi eleme, hogy az egyén 
aktuális állapota, viselkedése, magatartása megjósolhatóan veszélyessé válhat önmagára vagy 
másokra. Veszélyhelyzet előállhat pillanatnyi harag, idegesség, alkohol vagy kábítószer, 
helytelen gyógyszerelés, illetve pszichés betegség következtében is, ez azonban nem 
elégséges ok arra, hogy az adott személyt önmagára vagy másokra veszélyesnek ítéljük, és 
korlátozását elrendeljük.  
A korlátozó intézkedés csak akkor rendelhető el, ha a helyzet valóságos kockázatot jelent. 
Korlátozó intézkedés elrendelése  
A korlátozó intézkedés elrendelése során és alkalmazásának teljes időtartama alatt az emberi 
méltósághoz való jog nem korlátozható, a testi épséghez és az egészséghez fűződő jogokat 
mindenki köteles tiszteletben tartani. A személy jogai csak annyiban korlátozhatók, 
amennyiben azok gyakorlása meghiúsítja, vagy veszélyezteti a korlátozó intézkedés célját. 
Kínzó, kegyetlen, embertelen, megalázó vagy büntetőjellegű korlátozó intézkedést tilos 
alkalmazni. Személyes szabadságában bármely módon csak a veszélyeztető vagy közvetlen 
veszélyeztető magatartású személy korlátozható. Az Szt. 94/G.§ (1) bekezdése értelmében, ha 
a lakó veszélyeztető, vagy közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít, az egészségügyről 
szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) vonatkozó rendelkezéseit kell értelemszerűen 
alkalmazni. Az intézkedés csak addig maradhat fenn, amíg a veszélyeztető vagy közvetlen 
veszélyeztető állapot tart. A korlátozó intézkedés alkalmazására csak a lakó pszichés 
megnyugtatásának megkísérlését követően kerülhet sor. Fő cél a lakó együttműködésének 
megszerzése, megtartása és meggyőzése a szükséges terápiás intézkedés elfogadásáról. 
Együttműködés hiányában rendelhető el a korlátozó intézkedés, amely a veszélyeztető állapot 
megszüntetését célozza. A döntést a korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazását megelőzően, 
ha ez nem lehetséges, az intézkedés megtétel ét követően azonnal a külön jogszabályban (az 
1/2000. (1.7.) SzCsM rendeletben) meghatározott írásos formában dokumentálni kell.  
Tájékoztatási kötelezettség és panaszjog 
A lakót, illetve törvényes képviselőjét szóban tájékoztatni kell a korlátozó intézkedés 
végrehajtása előtt annak elrendeléséről és formájáról, valamint a feloldásáról. Halaszthatatlan 
esetben a törvényes képviselőt a végrehajtás alatt vagy azt követően 3 napon belül tájékoztatni 
kell a korlátozó intézkedés elrendeléséről, formájáról és feloldásáról. A korlátozó intézkedés 
feloldásáról történő tájékoztatással egyidejűleg az adatlap másolatát a kliensnek, valamint 
törvényes képviselőjének át kell adni, illetve meg kell küldeni. A korlátozó intézkedés, eljárás 
alkalmazásának elrendelésére az intézmény orvosa, az orvos elérhetőségének hiányában a 
vezető ápoló jogosult. Ez utóbbi esetben az orvost azonnal értesíteni kell a korlátozó 
intézkedés alkalmazásáról, amelyet jóvá kell hagynia. Az intézkedés csak addig maradhat 
fenn, amíg a veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető állapot tart. A kórházi elhelyezés 
biztosítása a lakó állapotváltozásának függvénye, melynek megítélése az orvos feladata. Az 
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Ezüstjuhar Nyugdíjasház orvosa a korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazásáról tájékoztatja az 
intézményvezetőt vagy távollétében a helyettesítésével megbízott munkatársat, aki biztosítja 
az intézkedéshez szükséges feltételeket, illetve szükség esetén a többi lakó védelmét. Az 
intézményvezető 48 órán belül köteles tájékoztatni az ellátottjogi képviselőt a korlátozó 
intézkedésről.  
Az intézményvezető írásbeli tájékoztatási kötelezettsége az Ezüstjuhar Nyugdíjasházba 
történő felvétel során a lakóra, illetve a törvényes képviselőjére vonatkozóan az alábbiakra 
terjed ki: 
-A szervezeti és működési szabályzat korlátozó intézkedésre vonatkozó szabályaira, 
-Az ellátotti jogokra a korlátozó intézkedés alkalmazása esetén, 
-Az ellátottjogi képviselő, illetve az érdekképviseleti fórum elérési lehetőségére, 
-A panaszjog lehetőségére, gyakorlásának szabályaira. 
A korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazása ellen a lakó vagy törvényes képviselője panasszal 
élhet az intézmény fenntartójánál. A panasz kivizsgálásához és a döntéshez a fenntartó 
szakértőként pszichiáter szakorvost vesz igénybe.  
Az intézkedés lépései a lakó veszélyeztető, vagy közvetlen veszélyeztető magatartása esetén: 
Veszélyeztető, vagy közvetlen veszélyeztető állapot esetén korlátozó intézkedésre mindig 
csak felügyelet mellett kerülhet sor, és minden esetben szükséges két ápoló jelenléte. 
Kritikus, előre nem látható helyzetben az ápoló-gondozó az alábbi intézkedéseket teheti: 
1.A lakó pszichés megnyugtatására törekszik. 
2.A lakó együttműködését megszerzi és megtartja, amely következtében a veszélyhelyzet 
elhárul. 
3.Ha ez nem sikerül, segítséget kér munkatársaitól. 
4.Az ápolók jelzik a veszélyeztető helyzetet az orvosnak, a vezető ápolónak.  
Orvos hiánya esetén a magasabb szakképzettségű munkatárs irányítja a veszélyhelyzet 
kezelését. 
5.Folyamatosan tájékoztatja a lakót a korlátozó intézkedés elrendelésének lehetőségéről, és 
részletesen elmondja annak lépéseit. 
6.Veszélyt okozó eszköz használata esetén azt elkérheti, annak átadására határozottan 
utasíthat, elvétele érdekében indokolt mértékben akár fizikai erőt is alkalmazhat (lefogja a 
klienst, mozgásában átmenetileg akadályozhatja, szükség esetén segítséget –akár rendőrit is – 
kérhet). 
7.Megakadályozza a lakó intézményből való eltávozását, amennyiben veszélyt jelent 
önmagára vagy másokra. 
8.Ha másképp nem oldható meg, a távozás vagy egyéb veszélyeztető cselekmény 
megakadályozása érdekében határozottan felszólítja az érintett személyt, illetve kíséretet 
biztosíthat számára a lakószobájába vagy a betegszobába való eljutáshoz, ahol biztonságban 
lehet, illetve másoktól is elkülöníthető. 
9.Ha a lakó továbbra sem jelzi az együttműködési szándékát, illetve a veszélyhelyzet nem 
szűnik meg, kivételesen maximum 16 órán át tartó, ágyhoz történő rögzítéssel gondoskodik a 
személyzet a lakó és környezete biztonságáról. 
Rögzítésnél követendő irányelvek: 
♣a rögzítésre használt eszköz minimum 8-10 cm széles alapterű, belül párnázott bőr vagy 
hevederöv lehet (ez megakadályozza a végtag elszorítását), 
♣a rögzítést –állapottól függően – két óra múlva lazítani kell, 
♣a rögzítés erőssége a szükséges minimalizáció elvét kövesse: a végtag, az adott izület 
normál mozgási tartományon belüli tartása fontos követelmény, 
♣rögzítés alatt folyamatos felügyeletet szükséges biztosítani, mely során a kliens 
állapotváltozását figyelni, jelezni és dokumentálni kell, illetve a szükséges terápiás 
reakciókra, változásokra figyelemmel kell lenni, 
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♣rögzítés esetén biztosítani kell a kliens viszonylagos kényelmét, nyugalmát, és figyelmének 
elterelésével, beszélgetéssel törekedni kell arra, hogy a kritikus helyzet megszűnjön, 
♣fontos a lakó állandó tájékoztatása, és a vele való folyamatos kommunikáció. 
Farmakoterápia  
Az Ezüstjuhar Nyugdíjasház a pszichiátriai ellátást a lakó szakrendelésre való eljuttatásával 
foganatosítja, ahol a pszichiáter szakorvos írja elő a farmakoterápiát. Kivételt képeznek 
mindazon gyógyszerek bevételének foganatosítása, amelyek szedését korábban már a 
kezelőorvos jóváhagyta, és vélelmezhető, hogy azok beszedése állapotjavulást eredményez. 
Az orvos értesítése ez esetben sem megkerülhető, jóváhagyása szükséges a veszélyeztető 
magatartás farmakoterápiás kezeléséhez. Ebben az esetben is meg kell győződni arról, hogy a 
lakó korábban nem szedett be olyan gyógyszert, ami kontraindikálttá tenné egy újabb szer 
használatát, vagy a túladagolás veszélye állhat fenn.  
Ha a pszichiáter szakorvos nem elérhető, akkor kórházi sürgősségi ellátást kell igénybe venni. 
A megfigyelés szabályai 
Ha a lakó elkülönítésére kerül sor, akkor az alábbi szempontokat kell szem előtt tartani: 
♣Fenyegető magatartású klienssel ne legyen egyedül a megfigyelő. 
♣Elérhető segítség legyen a közelben. 
♣A helyiség berendezései és tárgyai ne lehessenek veszélyforrások. 
♣Orvos hiányában a magasabb szakképzettségű munkatárs irányít. 
♣Sürgősségi pszichiátriai gyógyszerek elérhetőek legyenek. 
♣A lakó védett és nyugalmat biztosító környezetben érezze magát. 
♣A lakó jogainak tiszteletben tartása a következők szerint: tájékoztatás az állapotáról, a 
szükséges beavatkozásokról és a kezelés elmaradásának kockázatairól. 
♣Amennyiben lehetséges, nyilatkozatképesség esetén a lakó beleegyezését kell kérni, nem 
hagyva, hogy a tájékoztatás jogáról lemondjon. 
♣Az elkülönítés alatt folyamatos felügyeletet szükséges biztosítani, mely során a lakó 
állapotváltozását folyamatosan ellenőrizni kell. Az ellenőrzés magában foglalja a fizikai, 
higiénés és egyéb szükségletek felmérését, és a lakó állapotának megfelelő kielégítését. A 
megfigyelést a szakmai szabályoknak megfelelően dokumentálni kell, illetve a szükséges 
terápiás reakciókra, változásokra figyelemmel kell lenni. 
♣Rögzítés esetén biztosítani kell a lakó viszonylagos kényelmét, nyugalmát, és figyelmének 
elterelésével, beszélgetéssel törekedni kell arra, hogy a kritikus helyzet megszűnjön. 
♣Fontos a lakó állandó tájékoztatása, és a vele való folyamatos kommunikáció. 
A korlátozás feloldásának szabályai 
A korlátozó intézkedés, eljárás – a szabad mozgásban történő korlátozás, farmakoterápia, az 
intézményen belüli elkülönítés, illetve a mozgásban való korlátozás vagy ezen eszközök 
komplex alkalmazása – nem lehet büntető jellegű, és csak addig tarthat, illetve az adott 
helyzethez igazodóan csak olyan mértékű és jellegű lehet, amely a veszély elhárításához 
feltétlenül szükséges. A kórházi elhelyezés biztosítása a lakó állapotváltozásának függvénye, 
melynek megítélése az orvos feladata. 
Értékelés  
A korlátozó intézkedés feloldását követően a lezajlott eseményt a lakóval meg kell beszélni. 
A lakóval történő feldolgozás az állapota stabilizálódása után – az ápoló személyzet, illetve a 
terápiás munkatárs bevonásával – elengedhetetlen. Ugyancsak szükséges a lakót körülvevő 
mindenkori szakmai team konzultációja: ez a lakó szempontjából egyrészt preventív jellegű, a 
szakmai team a lakóval együtt végiggondolhatja, milyen intervenciók segítségével 
akadályozhatja meg a jövőben hasonló magatartás kialakulását, másrészt a szakemberek 
összehangolt tevékenysége révén elősegíti a lakó rehabilitációját. A szakmai team tagjai 
értékelik a megoldási folyamatot, melyet külső szakmai tanácsadó is támogathat. A szakmai 
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team a feldolgozásba és az értékelésbe az esetben érintett ápoló-gondozó munkatársakat is 
bevonja. Munkájukról az egyéni fejlesztési tervekre és konzultációkra vonatkozó eljárási 
rendnek megfelelően feljegyzést készítenek, és tájékoztatják az intézmény vezetőjét és a 
vezető ápolót. 
Veszélyhelyzet dokumentálása  
•A korlátozó intézkedés alkalmazása esetén - ide nem értve a pszichés megnyugtatást - az 
1/2000. SzCsM rendelet 6. számú mellékletében meghatározott adatlapot ki kell állítani. 
•A korlátozó intézkedés időtartama alatti megfigyeléseket, állapotleírást az 1/2000. SzCsM 
rendelet szintén 6. számú mellékletében található betétlapon kell részletesen feltüntetni. Az 
ápoló a kliens valamennyi ellenőrzését, és észlelt szükségleteit a betétlapon rögzíti.  
•Az adatlapot és a betétlapot az intézmény vezetője, valamint az intézményi orvos vagy a 
pszichiáter szakorvos írják alá.  
•A kitöltött és aláírt adatlapot a kliens gondozási tervéhez kell csatolni. 
•A korlátozó intézkedés feloldásáról történő tájékoztatással egyidejűleg az adatlap másolatát 
át kell adni, illetve meg kell küldeni a kliens törvényes képviselőjének, valamint az 
ellátottjogi képviselőnek. 
•A kötelező adminisztráció elvégzéséért a vezető ápoló a felelős  
Az eljárásrendben foglalt szabályozás nem helyettesíti az Szt., az Eütv., az 1/2000. SzCsM 
rendelet, valamint a 60/2004. (VII.6.) ESzCsM rendelet korlátozó intézkedésekre vonatkozó 
ismeretét és maradéktalan végrehajtását, melynek ismerete Intézmény valamennyi 
munkatársának kötelező.   
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Az  1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelethez ADATLAP korlátozó intézkedés elrendeléséhez 
Az ellátott neve: .................................................................................................................. 
Születési idő: .......................................................................................................................  
A korlátozó intézkedés kezdetének időpontja:év: ........ hó: ......................... nap: ....... óra: ....... 
perc: ......  
A korlátozó intézkedés formája és leírása: 
A) fizikai:szabad mozgás korlátozása: 
................................................................................................  
fokozott ellenőrzés: .............................................................................................................  
B) kémiai: .................................................................................................. adása, i.m., i.v.  
Az elrendelő neve: ...................................................................  
beosztása: - orvos- vezető ápoló 
Ha nem orvos, akkor az orvosi jóváhagyás időpontja:év: ........ hó: ........................ nap: ....... 
óra: ....... perc: ......  
Az elrendelés rövid indokolása:  
……..................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................  
A korlátozó intézkedés feloldása: ......................................  
A korlátozó intézkedés során szolgálatot teljesítő egészségügyi, szociális dolgozó(k) 
Neve: .................................................................... beosztása: .................  
Neve: .................................................................... beosztása: .................  
Neve: .................................................................... beosztása: .................  
Neve: .................................................................... beosztása: ................  
Az intézet pszichiáter orvosának tájékoztatása megtörtént:év: .... hó: ................. nap: ....... óra: 
....... perc: ......  
További intézkedés: szükséges - nem szükséges 
............................................................ 
intézményvezető aláírása 
............................................................ 
intézmény orvosának aláírása 
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BETÉTLAP korlátozó intézkedés időtartama alatt végzett ellátás dokumentálásához 
Név: .................................................................................................................................... 
Születési idő: ....................................................................................................................... 
Szobaszám: ......................................................................................................................... 
Diagnózis: ...........................................................................................................................  
Terápiás terv elkészítésének időpontja veszélyeztető, illetve közvetlen veszélyeztető állapotra: 
.............................................................................................................................  
1. Az intézkedés elrendelését megelőző állapotváltozás, tünetek feljegyzése: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................  
2. Korlátozás folyamata, eredménye: Ápolási diagnózis Ápolási cél Ápolási terv Ápolási 
eredmény Aláírás 
3. Eseménynapló: Dátum, idő Esemény leírása Aláírás 
4. Lezajlott esemény megbeszélésének időpontja, illetve fenti eseményre készült terápiás terv 
módosítása az ellátottal: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................  
5. A korlátozás eredményességének rövid összefoglalása: 
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................  
6. Ellátottjogi képviselőhöz eljuttatva: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
............................................................ 
intézményvezető aláírása 
............................................................ 
intézmény orvosának aláírása 
A korlátozó intézkedés során szolgálatot teljesítő egészségügyi, szociális dolgozó(k) aláírása: 
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Ezüstjuhar Nyugdíjasház Házirendje 2. Számú melléklete  

 

Érdekképviseleti Fórum Szabályzat 
  

A Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993.évi III. Törvény 99.§-ában előírtak alapján 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója köteles meghatározni az 
intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló fórum az 
Érdekképviseleti Fórum megalakításának és tevékenységének szabályait. 

 Az Érdekképviseleti Fórum a tartós bentlakásos intézménnyel intézményi 
jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, mely 
a házirendben meghatározott feltételek és eljárás szerint működik. 

 Az Ezüstjuhar Nyugdíjasházban az érdekképviseleti fórum tagja 2019. január 1. 
Napjától: 

• -a szolgáltatást igénybe vevők képviseletére: Eper Mária és Muzsay Tamás 
• -a hozzátartozók képviseletére: Bánné Dr. Dan Erzsébet 
• -az intézmény dolgozó képviseletére: Feketéné Lucza Éva 
• -a fenntartót Török Tiborné polgármester képviseli.  

 Az érdekképviseleti fórum elnöke: Eper Mária 

 Az érdekképviseleti fórum megválasztásának szabályai: 

 Az Ezüstjuhar Nyugdíjasházban működő Érdekképviseleti Fórum tagjai: 

 ・ választás alapján, az intézményi ellátást igénybe vevők közül kettőszáz férőhelyig kettő 
fő, 

・ választás alapján, az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül egy fő; 

・ választás alapján, az intézmény dolgozóinak képviseletében egy fő, aki nem lehet az 
intézmény vezetője 

・ kijelölés alapján, az intézményt fenntartó szervezet képviseletében egy fő. 

 A fenntartó képviseletén kívül, az érdek-képviseleti fórum tagjainak választását az 
intézmény vezetője köteles megszervezni az alábbiak szerint: 

・ A szolgáltatást igénybe vevők közül a választás lakógyűlésen, nyílt szavazással, egyszerű 
többséggel történik 
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・ A hozzátartozók/törvényes képviselők tagjukat nyílt szavazással, egyszerű többséggel, az 
intézményvezető által összehívott értekezleten választják meg 

・ Az intézmény dolgozói képviselőjüket munkatársi értekezleten, nyílt szavazással, egyszerű 
többséggel választják meg. 

 A tagság elfogadásáról a jelölteknek egyértelmű igennel kell válaszolni, arra a kérdésre, hogy 
a jelölést elfogadják. 

A választásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben a jelöltek aláírásukkal igazolják, hogy a 
tagságot elfogadják. 

Az érdekképviseleti fórum a tagokból és az elnökből áll. Az elnököt a megválasztott fórum 
tagjai egyszerű többséggel, nyílt szavazással, saját tagjai közül választják meg. Kinevezésük 5 
évre szól. Újraválasztás esetén a tagok, és az elnök megbízatása egyaránt egy ciklussal 
meghosszabbítható. 

 Az érdekképviseleti fórum jogosultsága az alábbiakban leírt változások fennállásáig tart. 

 Az érdekképviseleti fórum tagsági viszonyának megszűnése: 

  

• -a határozott idő lejártával 
• -az ellátott intézményi jogviszonyának megszűnésével 
• -dolgozó esetében az intézményi munkaviszony megszűnésével 
• -lemondással 
• -visszahívással 
• -elhalálozással 

 Az érdekképviseleti fórum tagjai a fórum elnökéhez írásban vagy szóban nyújthatják be 
lemondásukat, a lemondást az elnök a fórum elé terjeszti, arról az érdekképviseleti fórum a 
lemondás benyújtásától számított 30 napon belül dönt, és értesíti a fenntartót az új választás 
szükségességéről. A választás szabályai szerint 30 napon belül kell új tagot választani. A 
lemondó tag mandátuma az adott testület új tagjának megválasztásáig érvényes. 

Bármilyen más esetben szűnik meg az érdekképviseleti fórum tagsági viszony, a megszűnést a 
fórum testülete 30 napon belül tudomásul veszi és a fenntartót erről értesíti. A fenntartó a 
megszűnéstől számított 30 napon belül szervezi meg az új tag/tagok választását. 

Az érdekképviseleti fórum elnöke lemondása esetén a fenntartót írásban értesíti, a fenntartó 
gondoskodik a lemondástól számított 30 napon belül új tag megválasztásáról és a fórum 
összehívásáról, amely dönt a lemondás elfogadásáról. És új elnökválasztást tűz napirendre. 

Az érdekképviseleti fórum bármely tagjának visszahívását, az őket megválasztó testület 10%-
ának írásbeli kezdeményezésére napirendre kell tűzni, a visszahívás a megválasztás szabályai 
szerint, egyszerű többséggel történik. 

A tagság megszűnését követően az érdekképviseleti fórum elnöke kezdeményezi új tag 
megválasztását. 
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Az elnök a fórum tagjainak 50%+ 1 fő kezdeményezésére hívható vissza tisztségéből, de 
fórumtagsága kizárólag az Őt megválasztó testület kezdeményezésére szűnhet meg. 

A visszahívást követően 30 napon belül a fenntartónak gondoskodnia kell az új tag 
megválasztásáról, illetve az új elnökválasztásról. 

  

Az érdekképviseleti fórum feladatai és hatásköre: 

 Az 1993. Évi III. Törvény 99. §-a alapján: 

• -előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátottakkal, 
valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai 
programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készült 
tájékoztatókat, 

• -megtárgyalja az intézményben élők panaszait – ide nem értve a jogviszony 
keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat –, és 
intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé, 

• -tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az 
ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban, 

• -intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más, hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény 
működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel. 

 Az 1993. Évi III. Törvény 109 §. (2) bekezdése alapján, amennyiben az ellátott a házirendet 
többször súlyosan megsérti, úgy a fórum javaslatot tehet az intézmény vezetőjénél az 
áthelyezésre, illetve a megállapodásban rögzített feltételek szerinti intézményi jogviszony 
megszüntetésére. Azonban a házirendet többször és súlyosan megszegő személyt minden 
esetben meg kell hallgatni, a magatartására vonatkozó véleményét meg kell kérdezni, 
lehetőséget kell adni számára érvei felsorolására, hibái kijavítására. 

 Az érdekképviseleti fórum további feladatai: 

  

• -Együttműködik az ellátottjogi képviselővel, üléseire a képviselőt meghívja. Az 
ellátottakat éríntő gondozási-, ápolási problémákat felé tolmácsolja, segítséget kér/ad a 
problémák megoldásáben. Az egyedi ügyekben, ha jogsérelem tőrtént, kikérheti az 
ellátottjogi képviselő véleményét, több személyt ért jogsérelem esetén, pedig azonnali 
jelzéssel él. 

• -Együttműködik az ellátottak jogérvényesítését és jogorvoslatát segíteni hivatott 
szervezetekkel, e szervezetekhez továbbíthatja az ellátott azon panaszát, kérését, 
amely nem tartozik a fórum kompetenciájába. 

• -Segíti és támogatja az ellátottak önszervezödő folyamatait, és a különböző ellátotti 
tanácsadó testületeknek ( pl. Étlap tanács) a munkáját. Az ellátottak panaszai esetén a 
probléma megoldásáben együttműködik ezekkel a szervezetekkel. 

• -Az ellátottak érdekében együttműködik az adott ellátotti csoportokat (idősek, 
fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek) képviselő civil szervezetekkel, illetve 
azok helyi szervezeteivel, képviselőivel. 
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Panaszjogok gyakorlása: 

 Az intézményi jogviszonnyal kapcsolatos sérelmek: 

  

• -személyiségi jogsérelmek, 
• -a kapcsolattartás sérelme, 
• -az intézmény dolgozóinak titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségeinek 

megszegése 
• -a házirend szabályainak megsértése, 
• -az ellátottak törvényben biztosított jogainak megsértése esetén. 

 Az ellátást éríntő kifogások orvoslása érdekében az ellátott/ törvényes képviselője panasszal 
élhet: 

  

• -az intézmény vezetőjénél, 
• -az intézmény fenntartójánál, 
• -az érdekképviseleti fórumnál, 
• -az ellátottjogi képviselőnél. 

  

A panaszos írásban és szóban is megteheti panaszát. Amennyiben a panaszos szóban 
terjeszti elő panaszát a panasz felvevőjének jegyzőkönyvet kell felvenni  a panaszról és 
azt haladéktalanul el kell juttatni  a panasz kivizsgálására jogosultnak. 

 Azonban aki a panaszbejelentést átveszi, köteles haladéktalanul az eljuttatni, az panaszt tevő 
szándékaitól függően, vagy az intézmény vezetőjéhez, vagy az érdekképviseleti fórum 
elnökéhez. 

 A panasz benyújtásában az intézmény vezetőjéhez és az érdekképviseleti fórumhoz 
benyújtott panaszt illetően hierarchikus összefüggés nincs, az ellátott/törvényes képviselő 
dönti el, hogy kinek kíván panaszbejelentést tenni. Abban az esetben azonban, ha a panasz az 
intézmény vezető személyét közvetlenül érinti, azt az intézmény vezetője nem vizsgálhatja, 
így a panaszt köteles továbbítani az intézmény fenntartójának. 

 Amennyiben az intézményen belül a panasz kivizsgálása és a jogorvoslat nem történik meg, 
illetve az adott ügy természetéből adódóan kizárt, hogy az ellátott intézményen belül kérjen 
jogorvoslatot, panaszával az ellátottjogi képviselőhöz fordulhat. 

  

Az ellátottjogi képviselő: BENCZÉNÉ BOGÁRDI ANDREA 

Munkaidőben elérhető telefonszáma:06/20/48-99-576 
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Postacím: 7624 Pécs, Ferencesek utcája 22. 

E-mail: bogardi.andrea @obdk.hu 

 

A panasz kivizsgálásának szabályai: 

  

• -a panasz kivizsgálására jogosult intézményvezető 15 napon belül köteles írásban a 
panaszt tevőt/ törvényes képviselőjét, valamint a fenntartót a vizsgálat eredményéről 
és a megtett intézkedésről értesíteni. 

• -amennyiben az intézményvezető határidőn belül nem intézkedik/ a panaszt tevő nem 
ért egyet az írásos értesítésben foglalt intézkedésekkel, úgy annak kézhezvételétől 
számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért 

• -amennyiben az érdekképviseleti fórum az intézmény vezetője ellen közvetlenül 
fogalmaz meg panaszt, vagy az érdekképviseleti fórumhoz érkező egyéni panasz 
közvetlenül az intézmény vezetőjét érinti, vagy a bejelentő az intézmény vezetőjének 
intézkedését sérelmezi, akkor a panasz megalapozottságát az intézmény fenntartójától 
kell kérni. 

  

Amennyiben a panasz összetettebb vizsgálatot, a közösség tagjainak a meghallgatását is 
igényli, az intézmény vezetője az ügyet átadhatja az érdekképviseleti fórumnak. 

  

Az érdekképviseleti fórum elnöke 15 napon belül köteles írásban a panasztevőt/ törvényes 
képviselőjét, valamint a fenntartót az elé terjesztett panasz kivizsgálásának eredményéről 
értesíteni. 

A szükséges intézkedések egyidejű megtételével  felhívja a panaszos figyelmét a sérelem 
orvoslásának esetleges más módjaira is. 

Szükség esetén a vizsgálati szakaszt legfeljebb további 15 nappal meghosszabbíthatja, 
azonban erről a panaszt tevőt értesíteni kell. 

  

Elfogultság bejelentése:  

  

• -elfogultságot szóban/ írásban kell jelezni, 
• -az elfogultság bejelentése nyomós indok alapján történhet, elfogadásáról az elnök 

dönt, 
• -az érintett személy az adott ügy vizsgálatában és a döntéshozatalban nem vehet részt, 
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• -amennyiben az elfogultság az elnököt érinti az adott vizsgálatot az általa megbízott 
fórum tag vezeti. 

  

Az érdekképviseleti fórum működése: 

  

• -Az érdekképviseleti fórum az elé terjesztett intézményi panaszok megoldására 
intézkedést kezdeményez az intézmény vezetőjénél, szükség esetén a fenntartónál, az 
intézmény ellenőrzését ellátó hatóságnál, illetve más, hatáskörrel rendelkező 
szerveknél. A fórum nevében az elnök jogosult eljárni. 

• -az érdekképvisleti fórum akkor határozatképes, ha a tagok 2/3-a (az elnökkel együtt) 
jelen van, és biztosított az ellátottak, illetve a     hozzátartozóikat képviselők 50%-os 
jelenléte. 

• -A fórum döntéseit egyszerű többséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az 
elnök a testületet újra szavaztatja, amennyiben továbbra is fennáll a 
szavazategyenlőség, az elnök szavazata a döntő. 

• -a fórum első ülésén megalkotja ügyrendjét, amely szerint az eljárást végzi. Az elnök 
akadályoztatása idejére írásban jelöli ki helyettesét 

• -az érdekképviseleti szervezet tagjainak az ellátottak személyiségjogait, az 
adatvédelemmel kapcsolatos jogokat, a magántitok védelmét tiszteletben kell tartani. 

• -a választásról, az ülésekről célszerű jegyzőkönyvet készíteni 
• -az ellátott/ törvényes képviselőjének írásbeli meghatalmazása alapján jár el a fórum, 

ha az ügy érdekében személyes adatvédelmet érintő információkra is szükség van. 

  

Az érdekképviseleti fórum elnökének feladatai és kötelezettségei: 

  

• -a napirend összeállítása és a tagok részére történő kiadása, 
• -az Érdekképviseleti Fórum üléseinek levezetése, 
• -gondoskodik az Érdekképviseleti Fórum üléseiről történő jegyzőkönyv készítéséről, 
• -az Érdekképviseleti Fórum képviselete az előzetesen kapott felhatalmazások alapján, 
• -a tagok munkájának segítése 
• -panaszbejelentés kézhezvételét követően gondoskodik az érdekképviseleti fórum 

összehívásáról 
• -a fórum tagjait írásban tájékoztatja az ülés időpontjáról, napirendjéről, a beérkezett 

panasz, jogorvoslati kérelem másolatát a tagok számára a meghívóval levélben 
megküldi 

• -szükség esetén gondoskodik az ügy érintettjeinek, tanúinak, az ellátott törvényes 
képviselőjének meghívásáról 

• -tájékoztatót küld a panaszt tevőnek, hogy ki jogosult akadályoztatása esetén eljárni 
ügyében helyette 
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Az érdekképviseleti fórum üléseinek rendje: 

  

• -jogszabály alapján évente egyszer kötelező, 
• -panasz esetén, érdekképviseleti fórum elnökének döntése alapján, 
• -érdekképviseleti tagok kezdeményezésére, 
• -félévente egyszer tájékoztatás céljából. 

  

Az ellátottak érdekében eljáró érdekvédelmi szervezetek: 

  

Egyébb jogorvoslati lehetőségek: 

Országgyülési Biztosok Hivatala 

1051 Budapest, V. Ker. Nádor u. 22 

Tel: 06 1 475-7100 

Somogy Megyei  Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatala 

 Cím: 7400, Kaposvár, Nagy Imre tér 1. 
Telefon: 06 (82) 502-690 
E-mail: Gyamhivatal@somogy.gov.hu 

Egészségügyi ellátással kapcsolatos problémák esetén  

Betegjogi képviselő 

Kovács Nóra 
betegjogi képviselő 

Telefonszáma:    06/20-4899-569  

Melyen elérhető      hétfőtől-csütörtökig 08:00 – 16:30 óra között 
pénteken                  08:00 – 14:00 óra között 

E-mail címe:                      nora.kovacs@ijb.emmi.gov.hu 

Fogadóóra időpontja:    telefonon előre egyeztetett időpontban 

Fogadóóra helye:             Kaposi Mór Oktató Kórház Kaposvár, Tallián u. 20-32 
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A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT 
(IJSZ) MUNKATÁRSA, AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN 
SZEMÉLY 

A FENTI ELÉRHETŐSÉGEK SIKERTELENSÉGE ESETÉN AZ IJSZ ZÖLD SZÁMA 
HÍVHATÓ:06/80-620-055 

 Szociális szolgáltatással kapcsolatos ügyekben  

Ellátottjogi képviselő 

 BENCZÉNÉ BOGÁRDI ANDREA 

Munkaidőben elérhető telefonszáma:06/20/48-99-576 

Postacím: 7624 Pécs, Ferencesek utcája 22. 

E-mail: bogardi.andrea @obdk.hu 

 
Hetes, 2019. augusztus 26. 
 
 

Kéhlerné Baracsi Piroska 
intézményvezető 
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Szakmai program 3. számú melléklete 
 

Ezüstjuhar Szociális Központ 
Ezüstjuhar Nyugdíjasház 

7432 Hetes, Vikár B. u. 74/C. 
Tel.: 82/485-956 

e-mail.: ezustjuhar.haz@kapos-net.hu 
 

 Megállapodás 
  

Mely létrejött egyrészről az Ezüstjuhar Szociális Központ Ezüstjuhar Nyugdíjasház (7432 
Hetes, Vikár B. u. 74/C.), melynek képviselője: Kéhlerné Baracsi Piroska intézményvezető 
(továbbiakban: Ellátó) 
másrészről: 
az ellátást igénybevevő 
Neve:  
Leánykori neve:  
Születési helye:  

Születés időpontja: 
Anyja neve:  
 
 A szerződés tárgya 
1. Hetes Község Önkormányzata, mint az Ezüstjuhar Szociális Központ Ezüstjuhar 
Nyugdíjasház alapítója és fenntartója, a Nyugdíjasházat, mint személyes gondoskodás 
keretébe tartozó, szakosított szociális ellátást nyújtó intézményt működteti. 
A szociális intézmény a vonatkozó jogszabályokban és jelen megállapodásban szabályozott 
módon teljes körű ellátást nyújt és vállalja az ellátást igénybevevő élete végéig való ellátását. 
2. A szerződő felek a szociális ellátásra szóló megállapodást  év hónap  napjától kezdődően 
határozatlan időre kötik. 
3. Az ellátást igénybevevő egészségi állapotának változásától függően, az ellátást nyújtó az 
intézményen belül az elhelyezést megváltoztathatja. Ehhez az ellátást igénybevevő, illetve 
törvényes képviselője vagy gondnoka hozzájárulását be kell szerezni. 
 
Az intézmény által biztosított szolgáltatások 
4. Az intézmény az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: 
- napi háromszori étkezést (ebből legalább egy alkalommal főtt ételt), orvosi javaslat alapján 
diétát vagy többszöri étkezést, 
- szükség szerint ruhával és textíliával történő ellátást és a textíliák, ruházat mosását, javítását 
a házirendben foglaltak szerint, 
- a lakhatást, a fűtési szezonban folyamatos fűtést, világítást, melegvíz ellátást, 
- rendszeres ápolói-gondozói felügyeletet, gondozást, ápolást, szakápolást, 
- az egészségügyi ellátás keretében a jogszabályban meghatározott időtartamú orvosi ellátást, 
egészségügyi tanácsadást, szűréseket, az orvos által elrendelt vizsgálat elvégzését, a 
szakorvosi ellátáshoz, sürgősségi ellátáshoz és kórházi ellátáshoz való hozzájutást, az 
egészségi állapot rendszeres ellenőrzését, 
- a gyógyszer alaplistában szereplő gyógyszereket térítésmentesen (egyebekben az 1/2000 (I. 
7.) SzCsM rendelet 52.§-ában foglaltakat kell alkalmazni a gyógyszerrel és gyógyászati 
segédeszközzel történő ellátás esetén), 

mailto:ezustjuhar.haz@kapos-net.hu
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- a mentális gondozását, a szabadidő kulturált eltöltésének lehetőségét, 
- az érték- és vagyonmegőrzést a Házirendben foglaltak szerint. 
Az intézmény az alapfeladatot meghaladóan is biztosít programokat, szolgáltatásokat (pl.: 
fodrász, pedikűr), melyekért eseti díj fizetendő, a szolgáltató által meghatározott árnak 
megfelelően. 
Az intézmény vezetője köteles gondoskodni a jogosult és hozzátartozói közötti személyes 
kapcsolattartás kulturált és zavartalan körülményeiről, az intézményben megfelelő helyiség 
biztosításáról, illetve az intézményi dolgozók foglalkozásbeli titoktartási kötelezettségének 
érvényesítéséről és a jogosult személyiségi jogainak tiszteletben tartásáról. 
Ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az ellátás igénybevételét követő egy hónapon belül 
egyéni gondozási tervet készít az ellátást igénybevevő, illetve törvényes képviselője 
bevonásával, amely tartalmazza az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási, 
ápolási és fejlesztési feladatokat és azok megvalósításának módszereit. 
Ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az intézmény által térítésmentesen biztosított, a 
hatályos jogszabályok alapján összeállított alapgyógyszerek köréről részletes és pontos 
tájékoztatást ad az ellátást igénybevevő részére. 
 
A felek tájékoztatási kötelezettsége 
5. Az intézménybe való felvételkor az intézmény munkatársa tájékoztatja az ellátást 
igénybevevőt és hozzátartozóját: 
- az intézményben biztosított ellátás tartamáról és feltételeiről, 
- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, 
- a jogosult és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás, kimenő és távollét 
rendjéről, 
- a panaszjog gyakorlásának módjáról, 
- az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről, 
- az intézmény házirendjéről, 
- a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről, 
- a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről, 
- az intézménybe való felvételhez, az intézményi jogviszony létesítéséhez szükséges 
okiratokról, behozható személyes használatú tárgyakról, szükséges hozzátartozói 
nyilatkozatokról, a személyes megjelenésre vonatkozó szabályokról, a szociális törvényről és 
egyéb vonatkozó jogszabályokról. 
6.Ellátó kijelenti, hogy az előgondozás során átadta a megállapodás tervezetét és tájékoztatást 
nyújtott a házirend tartalmáról. Ellátást igénybevevő kijelenti, hogy a házirendben illetve a 
megállapodás tervezetében foglaltakat megismerte, tudomásul vette és magára nézve 
kötelezőként elfogadta. 
7. Ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az ellátást igénybevevőt az intézményi térítési díj 
összegén túl az egy ellátottra jutó önköltség havi összegéről is tájékoztatja. 
8. Az ellátást igénybevevő és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor írásban köteles 
nyilatkozni 
- a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről és annak tiszteletben tartásáról, 
- arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben és a jogosult, továbbá az általa 
megjelölt hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott változásokról haladéktalanul 
tájékoztatni fogja az intézmény vezetőjét, 
- minden olyan körülményről, amely a térítési díj megállapításához szükséges, 
- arról, hogy nem szenved közösségre veszélyes fertőző vagy pszichiátriai betegségben és 
alkalmazkodik a közösségi életvitelhez, 
- minden olyan dologról, ami az intézményi jogviszony létesítését, fenntartását, illetve 
megszüntetését befolyásolhatja vagy azt más okból fontosnak tartja. 
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9. Az ellátást igénybevevő kötelessége a szociális törvény alapján vezetett nyilvántartásokhoz 
adatokat szolgáltatni az ellátó részére. 
10. Az intézményvezető haladéktalanul, de legkésőbb negyvennyolc órán belül köteles 
értesíteni az ellátást igénybevevő által megjelölt hozzátartozóját: 
Neve:  
Lakcíme:  
Telefonszáma:  

 
- a jogosult állapotának lényeges változásáról, 
- az egészségügyi intézménybe történő beutalásáról, 
- a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében kezdeményezett 
intézkedésekről, 
- érdeklődésére szóban vagy távbeszélő útján tájékoztatni az ellátást igénybevevő állapotáról, 
- értesíteni és tájékoztatni a gondnokság alatt álló gondozott esetében a hozzátartozót és/vagy 
a gondnokot, amennyiben az ellátást igénybevevőt, az intézmény területén belül a média 
felkeresi, az abban való szerepeltetés céljából. 
 
 A személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok 
11. A jövedelem meghatározását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 4.§(1) a) pontja tartalmazza. 
Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást 
igénybevevő havi jövedelmének 80%-át. 
Az intézményvezető az intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően 
megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős 
ingatlanvagyonát (jövedelemvizsgálat). A jövedelem, jelentős pénzvagyon és jelentős 
ingatlanvagyon vizsgálata a kérelmező által kitöltött jövedelem és vagyonnyilatkozat alapján 
történik. A jövedelem-és vagyonvizsgálat eredményét az intézményvezető a személyi térítési 
díjról szóló értesítésben rögzíti. 
Amennyiben a személyi térítési díj az intézményi elhelyezést követő 30 napon belül nem 
állapítható meg a térítési díj megállapítására jogosult térítési díj előleg fizetését kérheti. 
A személyi térítési díjat havonta a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell megfizetni. 
A személyi térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy a lakó részére legalább az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az Szt. 117/A. § (1) bekezdésében meghatározott 
része költőpénzként megmaradjon. 
Ezen kötelezettség teljesítését az ellátást igénybevevő (vagy a kötelezett) jelen megállapodás 
aláírásával elfogadja, tudomásul veszi. 
Az ellátást igénybevevő jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy vagyoni vagy 
jövedelmi helyzetében történő változást jeleznie kell az intézmény felé az új jövedelmi 
helyzetének megfelelő személyi térítési díj megállapítása érdekében. 
Amennyiben az ellátott, törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a 
térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a fizetendő 
személyi térítési díj összegéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a 
polgármesterhez fordulhat. A polgármester a térítési díj összegéről határozattal dönt. 
12. A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két 
alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha az ellátott jövedelme 
a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési 
kötelezettségének nem tud eleget tenni; 
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben 
növekedett. 
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13. A távollét idején fizetendő térítési díj összegét a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17) Kormány rendelet 28. §-a tartalmazza: 
Az ellátott két hónapot meg nem haladó távollét idejére a távollét minden napjára a napi 
személyi térítési díj (havi személyi térítési díj 30-ad része) 20%-át kell fizetni. A távolléti 
napok naptári éves szinten összesíthetőek. 
Az ellátott két hónapot meghaladó távolléte idejére 
a) az egészségügyi intézményben történő kezelésének időtartama alatt, a távollét minden 
napjára a napi személyi térítési díj 40%-át, 
b) az a) pontban nem említett esetben a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 
60%-át kell fizetni. 
14. Amennyiben az ellátott rendszeresen nem tesz eleget a személyi térítési díj fizetési 
kötelezettségének, úgy a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 
szóló 29/1993. (II. 17) Kormány rendelet 31. §-ában foglaltak szerint kell eljárni: 
Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként 
megtörténik-e. 
Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő 
megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj 
befizetésére. 
Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a 
fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. 
A nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót 
a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajtatlan hátralék törlése érdekében. Az 
intézményvezető a fenntartót - a jelzálogbejegyzés kezdeményezéséről való döntés érdekében 
- évente értesíti a folyó évi hátralékról. 
A fenntartó az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díj hátraléknak a 
behajtásáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szabályainak 
alkalmazásával. 
A személyi térítési díj és a befolyt térítési díj különbözetét az intézményvezető nyilvántartja 
és az ellátott halála esetén hagyatéki teherként az eljáró közjegyzőnek bejelenti. 
 
Érdekképviselet 
16. A jogosult és hozzátartozója, valamint a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi 
szervezet a házirendben foglaltaknak megfelelően panasszal élhet az intézmény vezetőjénél 
vagy az Érdekképviseleti Fórumnál, illetve az ellátottjogi képviselőnél: 
- az intézményi jogviszony megsértése, különösen személyiségi jogainak, kapcsolattartásának 
sérelme, 
- az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségei 
megszegése esetén, vagy 
- az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében. 
Az intézményvezető 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz 
kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik 
vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított 8 
napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért. 
 
Az intézményi jogviszony megszűnése 
17. Az intézményi jogviszony megszűnik: 
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével (Az intézmény jogutód nélküli megszűnése 
esetén Hetes Község Önkormányzata gondoskodik az ellátást igénybevevő más intézményben 
történő ellátásáról.), 
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- az ellátást igénybevevő halálával. 
Az intézményi jogviszony megszüntetését az ellátást igénybevevő, illetve törvényes 
képviselője kezdeményezheti. Ilyen esetben az intézményvezető az intézményi jogviszonyt 
megszünteti a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában 30 napon belül. 
18. Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult 
1. és / vagy törvényes képviselője kéri a jogviszony megszüntetését; ebben az esetben a 
jogviszony a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a megállapodásban 
foglaltak szerint 30 napon belül. 
2. másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, 
3. intézményi elhelyezése nem indokolt, 
4. a Házirendet súlyosan megsérti. 
 
A Házirend súlyos megsértésének minősül, különösen ha a lakó 
az intézményben lévő ellátott, vagy az ott dolgozó, vagy intézmény sérelmére a Büntető 
Törvénykönyvbe ütköző, büntetéssel fenyegetett cselekményt követ el, 
személyi térítési díj tartozásának összege a háromhavi térítési díját meghaladja. 
a lakó túlzott mértékű alkoholt fogyaszt és ennek hatására normasértő magatartást tanúsít. 
Az intézményi jogviszony megszüntetéséről az Intézmény vezetője dönt. A megszüntetésről, 
valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat és/vagy törvényes 
képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult és / vagy törvényes képviselője nem ért egyet, 
az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül Hetes Község Képviselőtestületéhez 
fordulhat. 
A Képviselőtestület jogerős döntéséig a szociális ellátást változatlan feltételek mellett fent kell 
tartani. 
19. Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézményvezető értesíti az ellátást 
igénybevevőt, illetve törvényes képviselőjét a személyes használati tárgyak és a megőrzésre 
átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről. 
Az intézményi jogviszony megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely ügylet 
kiterjed: 
- a fizetendő térítési díjakra, ezek esetleges hátralékaira, 
- az intézmény tárgyi eszközeiben okozott károkra vagy elszámolási kötelezettséggel átvett 
eszközök hiányára. 
 
Egyebek 
20. Az Ellátó kijelenti, hogy az előre nem látható rendkívüli helyzetekben is minden 
elvárhatót megtesz, hogy az e szerződésből következő kötelezettségeit a lehető legjobban 
teljesítse. 
E megállapodás elválaszthatatlan melléklete Hetes Község Képviselőtestülete által 
jóváhagyott házirend. 
A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján 
kívánják rendezni. 
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a szociális ellátásokra vonatkozó 
mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései, valamint a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései irányadóak. 
 
21. Az ellátást igénybe vevő/törvényes képviselője, illetve a tartásra kötelezett/tartást vállaló 
személy/ek/ kijelenti/k/, hogy az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 
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rendelete (2016. április 27.) (Általános Adatvédelmi Rendelet), az önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint az adatvédelemre vonatkozó 
egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések által biztosított jogaikról, az intézmény jogszabályi 
kötelezettség teljesítése céljából végzett adatkezelési tevékenységről tájékoztatásban 
részesült/ek/. 
 
Aláírásukkal valamennyi, jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés 
tényét és jogalapját tudomásul veszik, így különösen a jogszabályok által előírt 
nyilvántartások vezetésének, valamint az országos jelentési rendszerben /KENYSZI/ történő 
kötelező adatrögzítés tényét, illetve az esetleges hatósági megkeresések alapján történő 
adattovábbítást. 
 
Az ellátást igénybe vevő/törvényes képviselője, illetve a tartásra kötelezett/tartást vállaló 
személyek továbbá önkéntesen hozzájárulnak, hogy a hozzájárulásuk alapján kezelhető 
adataikat az intézmény az átvett adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelhesse. 
Aláírásukkal külön és kifejezetten hozzájárulnak, hogy az intézményben, valamint az 
intézmény által külső helyszínen szervezett programokon az ellátást igénybe vevő 
személyről/törvényes képviselőjéről fénykép, video, illetve hangfelvétel készüljön és azok az 
intézmény közösségi oldalán megjelenjen. Tudomásul veszik, hogy nincs szükség 
hozzájárulásra a felvétel elkészítéséhez és felhasználásához tömegfelvétel esetén. Tudomásul 
veszik, hogy a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó hozzájárulás a jövőre vonatkozóan 
bármikor visszavonható, amely korlátozás a visszavonó nyilatkozat megtételét követő 
időszakra köti az intézményt. 
 
A fenti tájékoztatás alapján történő adatkezeléshez hozzájárulok: IGEN/NEM. 
 
Alulírott, igénybe vevő/törvényes képviselő, illetve tartásra kötelezett/tartást vállaló személy a 
jelen megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratommal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag önként írom alá. 
 
A mai napon a Megállapodás, az Adatkezelési tájékoztató ellátást igénybe vevők részére, 
Értesítés térítési díjról, valamint az intézmény Házirendjének egy példányát átvettem és a 
benne foglaltakat tudomásul vettem. 
 
Hetes,    év  hónap  nap 

PH 
 
………….............................…                                                        ............................................. 
           intézményvezető                                                             ellátást igénybevevő / törvényes   
                                                                                                                         képviselő 

…………………………………. 
tartásra kötelezett/tartást vállaló személy 

 
Tanú neve: ………………………………… 
 
Személyi igazolvány száma: ……………… 
 
Tanú neve: ………………………………. 
 
Személyi igazolvány száma: ……………. 
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Mottónk: 
 
„Embert nevelni a legszebb hivatás,  
Légy nemes, gazdag lelkű ember,  
Hogy emberré tehess másokat  
A magad embersége által.”  
   (Móricz Zsigmond) 
 
 

II. Bevezető 
 

-  A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja  
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-  az ENSZ Emberi jogok nyilatkozata 

-  az ENSZ Egyezmény a gyermek jogairól 

-  az Európa Tanács Miniszterek Bizottsága Rec. (2002) 8-as ajánlása a tagállamok 

számára a napközbeni gyermekellátásról 

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

-  a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről 

-  14/1994. (VI.24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és pedagógiai 

szakszolgálatokról 

-  8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

adatainak működési nyilvántartásáról 

-  9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 

-  259/2002. (XII.18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekvédelmi vállalkozói 

engedélyezésről 

-  a pszichológiai és a pedagógiai kutatások eredményei 

-  az első életévek szerepének a későbbi fejlődés szempontjából is meghatározó 

elismerése 

-  a bölcsődei nevelés – gondozás története alatt felhalmozott emberi és szakmai értékek, 

ezen belül kiemelten A bölcsődei nevelés - gondozás minimumfeltételei és a szakmai 

munka részletes szempontjai című kiadvány (OCSGYVI 1999.), valamint a 

módszertani levelek, útmutatók, ajánlások 

-  A bölcsődei ellátás nemzetközileg elismert gyakorlata figyelembe vételével határozza 

meg a bölcsődében működő csoportokban folyó nevelő – gondozó munka szakmai 

alapelveit, mely szakmai alapelvek elfogadása és a gyakorlatban való érvényesítése a 

bölcsőde munkájának minimum követelménye.  

A bölcsődei nevelés – gondozás országos alapprogramja és A bölcsődei gondozás-

nevelés szakmai szabályai, mint a tartalmi szabályozás legmagasabb szintű 

dokumentumai, keretül szolgálnak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátáson belül 

a 0-3 éves korosztály ellátására vonatkozó szakmai standardok kidolgozásához, így a 

szakmai programot ennek figyelembevételével dolgoztuk ki. Így az egymásra épülés 

biztosítja az általános követelmények teljesülését és intézményünk szakmai 
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önállóságát, hozzájárulva a családok és a fenntartó elvárásaihoz és igazodva a helyi 

lehetőségekhez. 

 

III. Az intézmény bemutatása 
 
 

-  Hetes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 51/2011. (V. 23.) számú 

határozatával létrehozta a Csillagszem Bölcsődét. Az intézmény az Ezüstjuhar 

Szociális Központ telephelyeként működik. 

-  A szolgáltatás Somogy megye területére terjed ki, így azon szülők gyermeke vehető 

fel és gondozható a bölcsődében, akiknek bejelentett lakóhelye vagy életvitelszerű 

tartózkodási helye Somogy megye közigazgatási területén belül van. 

-  „A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvény 

értelmében bölcsődébe a gyermek húszhetes korától vehető fel: 

 a) harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének 

betöltéséig  

b) annak az évnek az augusztus 31-éig, amelyben a harmadik életévét, a sajátos 

nevelési igényű gyermek az ötödik életévét betölti, vagy  

c) annak az évnek a december 31-éig, amelyben a gyermek szeptember 1-je és 

december 31-e között tölti be a harmadik életévét, ha a szülő, törvényes képviselő 

vállalja, hogy a gyermek ellátását a nevelési év végéig (augusztus 31.) a bölcsőde 

biztosítja. 

-  A bölcsőde egészségnevelési, preventív, egészségügyi, nevelési, szociális és 

családsegítő funkciót tölt be. 

 

Bölcsődénk önkormányzati fenntartással funkcionál, s önálló szakmai egységként működik az 

Ezüstjuhar Szociális Központ részeként. Intézményünk csendes, nyugodt környezetben, a 

Lakópark szívében található, távol a forgalom zajától. 2011-ben a sikeres Európai Uniós 

pályázatnak és a helyi összefogásnak köszönhetően átadásra került a kb. 1200 fős 

településünkön bölcsődénk, mely modern, korszerű, uniós szabványoknak megfelelő 

berendezési tárgyakkal, felszerelésekkel büszkélkedhet. A környéken egyedülálló módon 

sószobával is rendelkezünk, ahol a sóterápia jótékony hatásait élvezhetik a kisgyermekek, 

kiemelten az őszi-téli időszakban.  
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Településünk bár kis lélekszámú, de kiváló infrastruktúrával rendelkezik. A kisgyermekes 

családok számára Hetes azért is vonzó lehetőség, mert a bölcsőde mellett óvoda és általános 

iskola is működik. Mindemellett biztosított az állandó védőnői, házi orvosi, fogászati, 

gyógyszertári ellátás is. Az idősek gondozására az Ezüstjuhar Nyugdíjasház szakosodott. 

Községünkben további szolgáltatásként található posta, boltok, valamint mezőgazdasági és 

ipari üzemek is. Mindezek hozzájárulnak a többségében helybéli aktív korúak 

foglalkoztatásához. A megyeszékhely könnyen megközelíthető, bármilyen közlekedési 

eszközt is választunk.   

 
A. Bölcsődeképünk 

 

Vezérelvünk a családok féltett kincseinek nevelése, óvása, gondozása, fejlesztése az egyéni 

fejlettség figyelembe vételével szeretetteljes, megértő, naprakész szaktudással, következetes 

nevelő munkával. Munkánk során tiszteletben tartjuk a család elsődleges, központi szerepét, 

így különös fontossággal bír, hogy a szülőkkel közvetlen, támogató, bizalmon alapuló 

kapcsolatrendszert építsünk ki. A gyermekközpontú környezeten kívül a családias, meleg 

hangulatú, meghitt légkör megteremtése nagy hangsúlyt kap az életünkben.  

 

B. Gyermekképünk 
 
Olyan bölcsődét kívánunk működtetni, ahol a gyermekek biztonságban érzik magukat, ahol 

ölelő karok várják őket, s ahol szabadon kibontakozhat a személyiségük. Hitvallásunk, hogy 

intézményes keretek között is vidáman, boldogan éljék meg mindennapjaikat. Ehhez 

elengedhetetlen a szeretetteljes közeg, a pozitív megerősítés, a biztatás, az elismerés, s az 

egyéni fejlettség, személyiség figyelembevétele. Célunk, hogy a kisgyermekek 

kiegyensúlyozottan fejlődjenek, nyitottá váljanak az őket körülvevő világra.  Ezáltal képesek 

legyenek a későbbiekben kitartó, aktív és tevékeny részesévé válni környezetüknek, így 

lehetőséget biztosítva Nekik a boldog felnőtt életre. 

 

C. Küldetés, missziós nyilatkozat 
 
Településünkön nem volt megoldott a bölcsődés korú gyermekek nappali felügyelete, amely 

nehezítette a szülők munkaerő-piaci elhelyezkedését. Községünk és a környező falvak 

felmerülő igényeit is figyelembe véve a helyi önkormányzat képviselői sikeresen pályáztak az 

új bölcsőde megépítésére, mely 2011-ben megnyitotta kapuit.  
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A szülők számára kisgyermekük megnyugtató elhelyezése nem egyszerű. Ilyenkor a 

megszokott családi környezetből kell egy idegen helyre, idegen emberekre bízniuk 

legféltettebb kincsüket. Ebben nyújt segítséget a Csillagszem Bölcsőde. 

Igyekszünk rugalmasan, a családok igényeinek megfelelően kialakítani szolgáltatásainkat és 

kiemelten fontosnak tartjuk a családias, jó hangulatú légkör megteremtését. 

Célunk, hogy lehetőséget biztosítsunk a zavartalan, kiegyensúlyozott testi – lelki, és az 

egészséges, harmonikus érzelmi, értelmi fejlődés kibontakoztatásához úgy, hogy szeretettel, 

az emberi méltóságot tiszteletben tartva közeledünk a ránk bízott gyermekek felé, 

hangsúlyozva a bölcsőde gyermek- és családközpontú szerepét. 

 

D. Kiemelt szakmai célok 
 
Gyermekközpontú szemléletünkkel a családdal partnerként együtt nevelve segítjük a pozitív 

énkép kialakulását, az érzést, hogy minden gyermek egyedi és megismételhetetlen 

individuum. Kiemelt figyelmet fordítunk az aktivitás, az önállóság támogatására, a pozitív 

megerősítésre, elismerésre, a rendszeresség és fokozatosság elvének biztosítására. Biztonságot 

nyújtó, szeretetteljes légkörben foglalkozunk a gyerekekkel. Személyre szóló, differenciált 

bánásmóddal szeretnénk segíteni személyiségük kibontakozását. Olyan nevelési és kiegészítő 

programok megvalósítását tervezzük, amely a gyermekek egészséges fejlődését, 

problémamegoldó képességét segíti és támogatja. A bölcsőde gazdagon felszerelt 

nagymozgás-, beszéd-, finommozgás és értelmi fejlesztést szolgáló eszközökkel.  

Az egészséges életmódra való nevelés elengedhetetlen része mindennapjainknak. Az 

étkezésnél kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a mindennapok részévé váljon a sok zöldség 

és gyümölcs fogyasztása, valamint a helyes, kulturált étkezés. Emellett a mozgás is 

elengedhetetlen része az egészséges életmódra nevelésnek. Fontosnak tartjuk a mindennapi 

mozgást, lehetőség szerint a szabad levegőn.  

Törekszünk arra, hogy a gyermekek emberi méltóságát mindenkor tiszteletben tartva, a 

hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes nevelésben-gondozásban 

részesüljenek. Figyelembe vesszük a gyerekek egyéni sajátosságait, igényeit és esetleges 

problémáit (pl.: ételallergia, megkésett beszédfejlődés).  

A nevelés-gondozás a családdal együttműködve szolgálja a gyermek fejlődését. Az 

együttműködés keretein belül a szülőknek lehetőséget kívánunk biztosítani arra, hogy 

megismerjék a bölcsődét, a dolgozókat és szakmai munkájukat, a nevelés-gondozás elveit, 

gyakorlatát. 
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A szülőknek lehetőséget adunk arra is, hogy javaslatokat tehessenek a változtatásokra, a 

különböző programok bevezetésére, működtetésére és a házirend véleményezésére. A 

szülőket a faliújságon és a facebookon keresztül tájékoztatjuk a napi aktuális dolgokról. 

Bölcsődénk működésével kapcsolatos minden információhoz naprakészen hozzájuthatnak 

facebook oldalunkon. A szülők részére telefonon, e-mailen bármikor elérhetőek vagyunk. 

A személyes kontaktust különösen fontosnak tartjuk, napi szinten részletesen tájékoztatjuk a 

szülőket a gyermeket érintő eseményekről, történésekről. 

A helyi adottságokra alapozva kiemelt szakmai célunknak tartjuk a környezeti nevelést. A 

gyermekek számára biztosítjuk az élményt, hogy részesévé válhassanak egy új élet 

létrejöttének növények ültetése, növekedésük megfigyelése által. Így megtanulhatják azt is, 

hogy a gondos ápolásnak köszönhetően végül szemet gyönyörködtető környezetet hozhatunk 

létre. Tágabb környezetünkben is rendszeresen gondot fordítunk a növények és állatok 

megfigyelésére, hiszen kellemes sétákat szoktunk tenni a közeli parkban, ahol több száz éves 

fák, és azok lakói fogadnak minket. Bölcsődénkben vannak visszatérő madaraink, akik 

minden évben fészket építenek és nevelgetik fiókáikat. Az átadó helységben található 

akvárium a színes díszhalakkal a gyermekek, családok állandó kedvence.  

A természet, mint éltető erő több világnapnak ad alapot. Ezek közül néhányat az életkori 

sajátosságoknak megfelelően minden évben beillesztünk az éves munkatervbe. 

Lehetőségeinkhez mérten minél több érzékszervi csatornán, minél változatosabb 

tevékenységeken keresztül igyekszünk megismertetni a gyermekekkel az adott témakört pl.: 

Állatok Világnapja, Víz Világnapja, Madarak és Fák Napja.  

 

 

 

IV. Az ellátás igénybevételének módja 

 
A Bölcsődébe a felvétel önkéntes, kérelemre történik, amelyet a törvényes képviselő terjeszt 

elő. 

A gyermek bölcsődébe való felvételét a szülő hozzájárulásával  

-  a körzeti védőnő 

-  a házi gyermekorvos vagy a háziorvos 

-  a családgondozó 

-  a gyermekjóléti szolgálat és a  



Csillagszem Bölcsőde  Szakmai program 

- 10 - 
 

-  gyámhatóság is kezdeményezheti. 

Amennyiben a gyermek védelme az önkéntes igénybevétellel nem biztosított, a jegyző az 

ellátás kötelező igénybevételét is elrendelheti. 

 

Bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei, nevelői, gondozói 

munkavégzésük – ideértve a gyermekgondozási díj folyósítása melletti munkavégzést is -, 

munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük miatt vagy egyéb 

okból nem tudják biztosítani napközbeni gondozását. 

Továbbá üres férőhely esetén felvehetők azok a kisgyermekek is, akiknek fejlődésük 

érdekében (szocializáció, beszédfejlődés, mozgásfejlődés, stb.) javasolt a bölcsődei nevelés-

gondozás.   

 

A bölcsődébe való felvételnél előnyt élvez az a gyermek, 

-  akit egyedülálló szülője nevel 

-  akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma a három főt 

meghaladja  

-  aki családgondozásban részesül és fejlődése érdekében állandó napközbeni 

ellátásra van szükség 

-  akinek szülője orvosilag igazolt betegsége miatt ellátását biztosítani nem vagy 

csak részben tudja 

-  akit gyámként kirendelt időskorú hozzátartozója nevel 

-  akinek szülője az ellátásáról jövedelmi helyzete miatt nem vagy nehezen tud 

gondoskodni 

-  akinek családjában az egy főre jutó jövedelem alacsony 

-  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 

42/A.§. alapján „a bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője 

vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.” 

 

A gyermek bölcsődei ellátását biztosítani kell, ha a jegyző a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 68.§. (3) bekezdése alapján védelembe 

vételt rendelt el és kötelezte a szülőt, hogy a gyermek folyamatosan vegye igénybe a 

napközbeni ellátást. 
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Nem vehető fel az a gyermek, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban - kivétel a fent 

leírt tartalom -, illetve nagyszülője gyermekgondozási segélyben részesül. 

 

A felvételi kérelmet a Bölcsőde szakmai vezetőjéhez kell benyújtani. 

A felvételi kérelemhez csatolni kell: 

-  a gyermek lakcímkártyájának, TAJ kártyájának másolati (fénymásolt) példányát, 

-  a szülők lakcímkártyájának, TAJ kártyájának másolati (fénymásolt) példányát 

-  tanulói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási 

igazolást, 

-  az illetékes munkaügyi központ igazolását a munkaerő piaci képzésen való 

részvétel idejéről, 

-  a szülő betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolást, 

-  az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazolását, 

 

 

-  ha az ellátási kérelmet szociális indokra alapozzák, a kérelemhez csatolni kell: 

 azokat a nyilatkozatokat és igazolásokat, amelyekből a gondozó/család 

jövedelme megállapítható. 

 egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi 

pótlék folyósításáról 

 a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar 

Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról 

(amennyiben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra a szülő nem 

jogosult) 

-  A házi gyermekorvos vagy a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi 

állapota alapján bölcsődében gondozható (az igazolás a beszoktatás kezdetéhet 

képest nem lehet 3 napnál régebbi).  

 

A felvételről – a becsatolt igazolások alapján, a bölcsőde szakmai vezetője dönt. A döntésről 

az intézmény szakmai vezetője írásban értesíti a szülőt/törvényes képviselőt. Az intézmény 

szakmai vezetőjének döntése ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételnek van 

helye, melyet a fenntartóhoz – Hetes Község Polgármesteréhez címezve - az Ezüstjuhar 
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Szociális Központ intézményvezetőjéhez kell benyújtani. Az észrevételről a fenntartó 

határozattal dönt. 

 

Amennyiben a felvételi kérelmet – férőhelyhiány miatt – nem lehet teljesíteni, úgy fel kell 

hívni a figyelmet arra, hogy kérelmére a 7. sz. melléklet szerinti „várakozólistára” veszik és 

üresedés esetén az elhelyezés időpontjáról telefonon értesítik. 

 

Szintén várólistára kerül az a gyermek, aki a felvételi eljárás során felvételt nyert, ám 

bölcsődei férőhelyét a felvételi kérelmen jelzett időponthoz képest 10 napon belül 

indokolatlanul nem veszi igénybe, ha más igazoltan indokolható felvételi kérelem teljesítése – 

az indokolatlanul lefoglalt férőhely miatt – nem lehetséges. 

A bölcsődei ellátás megkezdésekor, vagy legkésőbb a megkezdésétől számított egy hónapon 

belül az intézmény szakmai vezetőjének be kell mutatni a gyermek napközbeni ellátásának 

szükségességét indokoló körülmény hiteles igazolását: munkába állás esetén a szülő, 

törvényes képviselő munkáltatói igazolását, illetve szociális indok esetén a korábban felsorolt 

igazolásokat. 

 

A bölcsődei ellátás megkezdésekor az intézmény szakmai vezetője a törvényes képviselővel 

megállapodást köt: 

-  Az ellátás várható időtartamáról. 

-  A fizetendő személyi térítési díj mértékéről, a fizetésre vonatkozó szabályokról. 

-  A szolgáltatások formájáról, módjáról. 

 

V. A bölcsődei ellátás megszűnik 
 

- a határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam - illetve a meghosszabbított 

időtartam - leteltével, 

- a jogosultsági feltételek megszűnésével, 

- a szülő/törvényes képviselő írásban a Bölcsőde szakmai vezetőjéhez benyújtott 

bejelentése alapján, 

- ha a gyermek a jogszabályban meghatározott életkort betöltötte (a bölcsődei nevelési 

év végén, ha a gyermek a 3. évét betöltötte). 

- Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának 

szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg 
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magatartászavara miatt veszélyezteti a többi gyermek egészségét. (15/1998. /IV.30./ 

NM rendelet 43. §. (2)) 

- Az intézmény szakmai vezetője az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan 

megsérti, vagy az ellátás feltételei már nem állnak fenn, továbbá amennyiben a 

fizetésre kötelezett a térítési díjat kétszeri írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg. 

- Az intézmény jogutód nélküli megszűnése esetén. 

- Az ellátás igénybevételének 1 hónapon túli indoklás nélküli szüneteltetésével. 

- Az ellátás megszüntetése ellen a törvényes képviselő 8 napon belül az intézmény 

fenntartójánál panasszal élhet, amennyiben azzal nem ért egyet. 

 

VI. Szervezeti kérdések 
 

-  A Bölcsőde a Szociális Központ egyik önálló szakmai egysége. Gazdálkodása a 

Központon belül megfelelő szakfeladaton történik.  

-  A Bölcsőde szakmai vezetője felelős az intézményegység szakszerű működéséért. 

-  A részegységre vonatkozó munkáltatói jogkört az Ezüstjuhar Szociális Központ 

intézményvezetője gyakorolja. 

-  Engedélyezett férőhelyszámunk jelenleg 24 fő. 

-  1 gondozási egységben, 2 csoportszobában történik a gyermekek ellátása vegyes 

életkori csoportokban, a Mocorgók és Huncutkák csoportjában. Bölcsődénk 

üzemeltetését tekintve napos bölcsőde, napi 12 órás nyitva tartással. 

-  A munkatársak beosztását és szakképzettségét az alábbi felsorolás tartalmazza: 

 
 
 
 
 

 

A. Személyi feltételeink: 
 

-  Orvos (részmunkaidőben) 

-  Kisgyermeknevelő (4 fő kisgyermeknevelő, közülük 1 fő vezető kisgyermeknevelő 

státusz) 

Feladatkör Szakképesítés 

0.2 fő bölcsődeorvos gyermek szakorvos 

4 fő kisgyermeknevelő kisgyermekgondozó, -nevelő 

1 fő bölcsődei dajka bölcsődei dajka 

2 fő gyermek étkeztető nem igényel szakképesítést 

1 fő takarító nem igényel szakképesítést 
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-  Bölcsődei dajka (1 fő) 

-  Gyermek étkeztető (2 fő) 

-  Takarító (1 fő) 

 

Követelmény, hogy minden dolgozó meleg- következetes attitűdű személyiség legyen, aki a 

gyerekkel való kapcsolatában őszinte, nyílt és elfogadó. 

 
B. Tárgyi feltételeink, tárgyi környezet: 

 
 
Intézményünk Hetes község lakóparkjában, családi házas, parkosított környezetben, a 

főutaktól távol helyezkedik el. 

 

A bölcsődében két csoportszoba és az abból nyíló mosdóhelyiség tartozik egy gondozási 

egységhez tágas előtérrel. Az átadó helyiségben minden kisgyermek számára biztosított saját 

jellel ellátott szekrény és cipőtároló doboz. 

Az akadálymentesítés követelményének megfelelve minden helység neve Braille írással is 

megtalálható, az egyik csoportszobában beépítésre került az indukciós hurok, a másik 

csoportszobában pedig szükség esetén egy mobil indukciós hurok hivatott az akadályok 

leküzdésének segítését. Továbbá az egész épületet úgy tervezték, hogy minden helységet 

kerekesszékkel is meg lehessen közelíteni. 

Az étkezés és a pihenés a csoportszobákban történik. Jó időben a gyerekek a fedett, árnyékos 

teraszon alszanak. 

A csoportszobák, kiszolgáló helyiségek esztétikus, megfelelő berendezésére törekedtünk. 

A bölcsődei csoportszobában a bútorok a gyermekek élettani sajátosságainak megfelelnek. A 

bútorzatunk teljes, minőségileg és mennyiségileg is – minden igényt kielégítően - megfelelő.  

Puha, hangulatos sarkokat alakítottunk ki pihenésre, a teret megosztottuk úgy, hogy elkülönült 

játéktevékenységre adjon lehetőséget. A játékokat szabad polcokon helyeztük el, ezzel 

biztosítottuk a szabad játékeszköz választásának lehetőségét. 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek környezete megfeleljen az életkorból adódó különleges 

igényeknek, legyen barátságos és vonzó a szülőknek, valamint tükrözze a szakemberek 

szaktudását, és igényességét. 

Egyéni ötletekkel, szülői segítséggel színesítjük, változatossá tesszük a gyermekek 

játszóhelyét. A díszítésben fontos szerepet kapnak a kisgyermeknevelők és gyermekek 

alkotásai.  
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A bölcsődés gyermekeknek 500 négyzetméter alapterületű zárt udvara van, beépített, uniós 

szabványoknak megfelelő játékokkal, homokozóval és árnyékolóval, mely biztosítja a 

gyermekek zavartalan, nyugodt játékát. A gyermekek számára többféle, elegendő mennyiségű 

mozgásfejlesztő játék áll rendelkezésre, melyek közül szabadon választhatnak kedvük, 

hangulatuk szerint. Ezeknek a biztonságos, állagmegóvó tárolását fedett játéktároló 

helységben oldjuk meg.  

A nyári időszakban a felfrissülést a folyadékpótláson túl párakapu használatával is biztosítjuk.  

 

Fontosnak tartjuk, hogy az optimálisan kialakított környezet a gyermek életkori 

sajátosságainak megfelelő tevékenységét, mozgását, önállóságát elősegítse, fejlesztő hatása 

legyen. Különösen nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek optimális mozgásfejlődésére, 

amihez sok fejlesztő eszköz áll rendelkezésünkre. Ezeken túlmenően gyógytornász szakember 

segíti rendszeres látogatásaival a kisgyermeknevelők munkáját, akik ezáltal a fejlesztő 

eszközök szakszerű használatát is elsajátították. Tudásával segítséget nyújt az esetlegesen 

felmerülő kérdésekkel kapcsolatban, tanácsokkal látja el a kisgyermeknevelőket.    

 

Intézményünk a környéken egyedülálló módon sószobával is rendelkezik, mely kiemelten 

fontos a gyermekek egészségének megőrzése szempontjából. A sószoba napi rendszeres 

használata intenzív terápiás hatással bír, különösen az őszi-téli időszakban. 

 

VII. A bölcsődei nevelés-gondozás alapelvei 
 

 
A. A családi nevelés elsődlegességének tisztelete 

 
A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. A bölcsőde a családi nevelés 

értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és lehetőség szerint erősítve vesz részt a 

gyermekek gondozásában, nevelésében, illetve szükség esetén lehetőségeihez mérten 

törekedve a családi nevelés hiányosságainak kompenzálására, korrigálására. Mindezek 

értelmében fontos tehát a szülők számára lehetővé tenni a tevékeny, különböző szinteken és 

módokon megvalósuló bekapcsolódást a bölcsőde életébe. 

 
B. A gyermeki személyiség tiszteletének elve 
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A gyermeket – mint fejlődő személyiséget – a kisebb körű kompetenciából fakadó nagyobb 

segítségigénye/ráutaltsága miatt különleges védelem illeti meg. A bölcsődei nevelés-gondozás 

értékközvetítő és értékteremtő folyamat, amely a gyermeki személyiség teljes 

kibontakoztatására, a személyes, a szociális és a kognitív kompetenciák fejlődésének 

segítésére irányul az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásával. 

C. A nevelés és gondozás egységének elve 
 

A nevelés és a gondozás elválaszthatatlan egységet alkotnak. A nevelés tágabb, a gondozás 

szűkebb fogalom: a gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, a nevelés helyzetei, 

lehetőségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre. 

 

D. Az egyéni bánásmód elve 
 

A gyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a felnőtt őszinte érdeklődése, figyelme, 

megbecsülése, a kompetenciájának elismerésén alapuló választási lehetőség biztosítása az 

egyes élethelyzetekben, a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése. A 

kisgyermeknevelő meleg, szeretetteljes odafordulással, a megfelelő környezet kialakításával, 

a gyermek életkori- és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés 

állapotát, hangulatát figyelembe véve segíti a gyermek fejlődését. Fontos, hogy a bölcsődébe 

járó gyermekek mindegyike folyamatosan érezze a róla gondoskodó felnőtt elfogadását akkor 

is, ha lassabban fejlődik, akkor is, ha esetleg több területen jelentős eltérést mutat az átlagos 

fejlődéstől, ha sajátos nevelési igényű, ha viselkedése bizonyos esetekben különbözik a 

megszokottól, emiatt nehezebben kezelhető. A kisgyermeknevelő elfogadja, tiszteletben tartja 

a gyermek vallási, nemzetiségi/etnikai, kulturális… stb. hovatartozását, és a lehetőségek 

szerint segíti az identitástudat kialakulását és fejlődését, segíti a saját és a más kultúra és 

hagyományok megismerését és tiszteletben tartását. 

 

E. A biztonság és a stabilitás elve 
 

A gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandósága („saját” kisgyermeknevelő-

rendszer, felmenőrendszer, csoport- és helyállandóság) növeli az érzelmi biztonságot, alapul 

szolgál a tájékozódáshoz, a jó szokások kialakulásához. A napirend folyamatosságából, az 

egyes mozzanatok egymásra épüléséből fakadó ismétlődések tájékozódási lehetőséget, 

stabilitást, kiszámíthatóságot eredményeznek a napi események sorában, növelik a gyermek 

biztonságérzetét. A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti 



Csillagszem Bölcsőde  Szakmai program 

- 17 - 
 

alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását. A 

biztonság nyújtása természetszerűleg magában foglalja a fizikai és a pszichikai erőszak 

minden formájától való védelmet is. 

 

F. Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve 
 

A gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerő, támogató, az igényekhez igazodó 

segítése, az önállóság és az aktivitás tevékenység-specifikusságának, fizikai és pszichés 

állapottól függésének elfogadása, a gyermek felé irányuló szeretet, elfogadás és empátia 

fokozzák az aktivitást és az önállóság iránti vágyat. A biztonságos és tevékenységre motiváló 

személyi és tárgyi környezet megteremtése, a próbálkozásokhoz elegendő idő biztosítása, a 

gyermek meghallgatása, véleményének figyelembevétele, a kompetenciájának megfelelő 

mértékű döntési lehetőség biztosítása a bölcsődei nevelés-gondozás egyik kiemelt feladata. A 

kisgyermeknevelő az élményszerzés lehetőségének biztosításával, saját példamutatásával, az 

egyes élethelyzeteknek a gyermek számára átláthatóvá, befogadhatóvá, kezelhetővé tételével, 

a tapasztalatok feldolgozásának segítésével, az egyes viselkedésformákkal való próbálkozások 

bátorításával segíti a tanulást. 

 

G. Az egységes nevelő hatások elve 
 

A nevelés értékközvetítés és értékteremtés egyben. Eredményessége érdekében fontos, hogy a 

gyermekkel foglalkozó felnőttek – a közöttük lévő személyiségbeli különbözőségek 

tiszteletben tartásával – a gyermek elfogadásában, a kompetenciájának és pillanatnyi 

szükségleteinek megfelelő fizikai és érzelmi biztonság és szeretetteljes gondoskodás 

nyújtásában, öntevékenységének biztosításában egyetértsenek, az alapvető értékek, erkölcsi 

normák és célok tekintetében nézeteiket egyeztessék, nevelési gyakorlatukat egymáshoz 

közelítsék. 

 

VIII. A bölcsődei nevelés-gondozás célja 
 
 
A családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést támogatva elősegíteni a 

harmonikus fejlődést, napközbeni ellátás keretében: 

-  a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának és jóllétének megteremtésével, 

-  feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, 
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-  a gyermek nemzetiségi/etnikai hovatartozásának tiszteletben tartásával, 

-  identitásának erősítésével kompetenciájának figyelembevételével, 

-  tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, 

-  viselkedési minták nyújtásával. 

-  A hátrányos helyzetű, a szegény és a periférián élő családok gyermekei esetében a 

hátrányoknak és következményeiknek enyhítésére törekvés, szükség esetén más 

intézményekkel, szervezetekkel, szakemberekkel együttműködve. A valamilyen 

kisebbséghez tartozó gyermekek esetében fontos a nemzetiségi/etnikai hovatartozás 

tiszteletben tartása, az identitástudat kialakulásának segítése. A csoportban 

gondozható, nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek esetében pedig minél 

fiatalabb életkortól kezdve a gondozásba ágyazott fejlesztés formájában segíteni a 

habilitációt és a rehabilitációt. Mindezek segítik az egyenlő esélyekhez jutást, a 

társadalmi beilleszkedést. 

 

IX. A feladatellátás szakmai tartalma, a biztosított szolgáltatások formái, a nevelési, 
gondozási, fejlesztési feladatok jellege, tartalma, módja 

 
 

A. A bölcsődei nevelés-gondozás feladata: 
 

-  A családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni ellátásának és esetlegesen 

kiegészítő szolgáltatásoknak biztosításával 20 hetes – 3 éves egészséges és a 20 hetes 

– 6 éves sajátos nevelési igényű gyermek testi- és pszichés szükségleteinek 

kielégítése, az optimális fejlődés elősegítése. 

-  A hátrányos helyzetű gyermekek esetében a hátrányok és következményeik 

enyhítésére törekvés. 

-  A sajátos nevelési igényű gyermekek habilitációjának és rehabilitációjának segítése a 

nevelés, gondozás, az egyéni és a csoportos foglalkozások keretében, a 

gyógypedagógus irányítása alapján. 

-  Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása. 

-  A harmonikus testi és lelki fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet 

megteremtése, a fejlődés támogatása, a primer szükségletek egyéni igények szerinti 

kielégítése. 

-  Egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető 

kultúrhigiénés szokások kialakulásának segítése (a testi-lelki harmónia kialakulását és 
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megőrzését segítő napirend – ezen belül: étkezés, mosakodás, öltözködés, alvás, 

szobatisztaságra nevelés, pihenés, levegőzés, játék, mozgás), szükség esetén speciális 

szakember bevonásával prevenciós és korrekciós feladatok ellátása. Bölcsődei fórum 

keretén belül a bölcsőde orvos, gyermekszakos pszichológus közreműködésével. 

-  Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése. 

-  Derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti 

megelőzése, illetve csökkentése, a gyermekek segítése az esetlegesen átélt 

nehézségeik feldolgozásában. A kisgyermeknevelő-gyermek között szeretetteljes, 

érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat kialakulásának segítése. Az egyéni szükségletek 

kielégítése a csoportban élés helyzetében, az éntudat egészséges fejlődésének segítése. 

A bizalmon és elfogadáson alapuló társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés 

szabályai elfogadásának, a másik iránti nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének 

segítése. Lehetőségteremtés a kisgyermeknevelővel és/vagy a társakkal közös 

élmények szerzésére, az énérvényesítés és a tolerancia egyensúlyának irányába 

befolyásolva a gyermek fejlődését. A kommunikatív képességek fejlődésének segítése 

a kommunikációs kedv felébresztésével és fenntartásával (meghallgatás, figyelem, 

kérdések megválaszolása). A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, érzékszervi 

és/vagy mozgássérült, a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű, az elhanyagolt 

gyermekek nevelése- gondozása speciális többlet-törődéssel, szükség esetén más 

szakemberek bevonásával. A szülők és a bölcsőde dolgozói „ruha börze”, évenkénti 

megszervezésével segítik a rászoruló családokat és gyermekeiket a hátrányos 

helyzetük kezelésében. 

-  A megismerési folyamatok fejlődésének segítése. 

-  Az érdeklődés kialakulásának, fennmaradásának, erősödésének, az érdeklődési kör 

bővülésének segítése. A gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő 

tevékenységek lehetőségének biztosítása. A gyermek igényeihez igazodó közös 

tevékenység során élmények, viselkedési és helyzetmegoldási minták nyújtása. Az 

önálló aktivitás és a kreativitás támogatása, az önálló véleményalkotásra, a döntésre, a 

választásra való képessé válás segítése. 

-  Ismeretnyújtás, a tájékozódásnak, a tapasztalatok és élmények feldolgozásának 

segítése. A gyermek tevékenységének támogató-bátorító odafigyeléssel kísérése, 

megerősítése az önkifejezés lehetőségeinek megteremtése az egyes helyzetekben. 

-  Bölcsődénkben az általános nevelési és gondozási feladatokon túl kiemelt figyelmet 

szánunk a környezeti nevelésnek és a környezet tevékeny megismerésének. 
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-  A bölcsődés gyermek számára is ösztönző erő a természet, amely a gyermeki 

személyiség fejlődésére rendkívül nagy hatással van. Csak az egészen fiatal korban 

elkezdett környezeti nevelés lehet biztosíték arra, hogy a gyermekben pozitív 

viszonyulás alakuljon ki a környezet, az élőlények iránt. 

-  A gyermek környezeti nevelése a családban kezdődik, de a kisgyermeknevelő szerepe 

is jelentős, befolyásolhatja a nevelés hatásait a személyiségével, környezeti 

attitűdjével. 

-  A kisgyermek tanulási színterei a természetes élethelyzetek. 

-  A természeti környezet megismeréséhez, a tapasztaláshoz a legalkalmasabb helyszín 

maga a természet. 

-  A legkézenfekvőbb természeti környezet a bölcsőde udvara a fűben nyíló virágokkal, 

lehulló levelekkel, különböző fajtájú fákkal, bokrokkal. 

-  A bölcsődés gyermeket a természetből elsősorban az állatok érdeklik, utánozzák a 

hangjukat, figyelik mozgásukat, viselkedésüket, testi közelségbe is szívesen kerülnek 

vele. Bátran megfognak férgeket, bogarakat, az azoktól való utálkozás már felnőttől 

tanult viselkedés. A növények élőlényként való elfogadása a bölcsődés korú gyermek 

számára még nem egyszerű, de egy csírázó mag, egy rügyező ág megfigyelése felkelti 

érdeklődésüket és ismereteket szerezhetnek az évszakonként változó természetről. 

-  A természeti jelenségek megfigyelése is érdekes tapasztalatot jelenthet. 

-  Az élettelen környezettel a gyermekek kapcsolata sokrétű. A föld, a víz, a levegő 

természetes módon jelen van életükben. A rögös föld, a száraz, vizes homok tapintása, 

markolászása, a kavicsok gyűjtögetése lehetőséget ad a környezet felfedezésére. 

-  Az így megszerzett ismeretekre lehet alapozni a későbbi környezeti nevelést. 

 
B. Kialakult gyakorlat 

 
-  A tárgyi és személyi környezet megismerése (csoportszoba, fürdő, játékeszközök, 

kisgyermeknevelők). 

-  A bölcsőde udvarán madarak, rovarok, csigák, békák megfigyelése, külső tulajdonság, 

mozgás, hang. 

-  A bölcsőde kerítésén túl sétáltatott kutyák, az udvarokban élő baromfik és egyéb 

haszonállatok viselkedésének, sokféleségének megfigyelése. 

-  Séta során a közeli parkban a mókusok, az énekes madarak, és egyéb állatok 

megfigyelése. 
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-  Képeken a szabadban látott állatok keresése, hangjuk utánzása, képeskönyv 

nézegetése közben énekek, mondókák az állatokhoz kapcsolódva. 

-  Állatbábokkal tevékenység közben a tapasztalatok felidézése, hangutánzás. 

-  Madarak etetése télen, tavasszal, nyáron a fészekrakás, költés figyelemmel kísérése. 

-  Rügyező, virágzó ágak megfigyelése, lombkorona kialakulása, a levelek sokfélesége, 

lombhullás megfigyelése az udvaron, a parkban tett séta közben. Az ősz színeiben 

pompázó levelek, termések gyűjtése, melyeket az alkotótevékenységek során is 

felhasználunk. 

-  A virágok előbújása, gyűjtése, azokkal a csoportszobák díszítése. 

-  Zöldségekkel, gyümölcsökkel ismerkedés (szín, forma, nagyság, íz, illat) – zöldség és 

gyümölcsnapok. 

-  Virágok, levelek préselése, ragasztása. 

-  Kavicsok, termények gyűjtögetése,  

-  Homokkal, vízzel tevékenykedés, ismerkedés tulajdonságaikkal, kölcsönhatásaikkal. 

-  Időjárási jelenségek megkülönböztetése (szél, csapadék különböző formái, napsütés, 

zivatar). 

 

1. Fejlesztési célok, feladatok 
 

-  A kisgyermekek természetismeretének gyarapítása. 

-  Megfelelő minta nyújtása a természet élőlényeinek elfogadásával kapcsolatban. 

-  A taktilis információszerzés lehetőségének biztosítása, óvó és figyelő felügyelet, a 

higiénés szabályok betartásával. 

-  A természet változásából adódó ismeretszerzés lehetőségének jobb kihasználása. A 

gyermeki kíváncsiság és érdeklődés kielégítése. 

-  Szeles játékok (szélforgó készítése és megfigyelése, szappanbuborék fújása). 

-  A tartós berendezési tárgyak célszerűek, színben visszafogottak. A játékok elhelyezése 

nyitott polcon történik, a tároló eszközök a lehetőségekhez képest természetes 

anyagból készültek. 

-  A csoportszobák díszítése igazodik az évszakokhoz, aktualitásokhoz, a természetes 

anyagok használata biztosítja a kellemes világot a gyermek számára. 
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X. A bölcsődei nevelés, gondozás főbb helyzetei, a nyújtott szolgáltatáselemek, 

tevékenységek 

 
A nevelés-gondozás valamennyi helyzetének célja a gyermek testi-lelki harmóniájának 

elősegítése, melyhez hozzátartozik a személyi- és tárgyi környezettel való harmónia is. Épp 

ezért a nevelés-gondozás valamennyi helyzetében lehetőséget kell biztosítani a kisgyermek 

számára, hogy érdeklődésének, pillanatnyi pszichés szükségleteinek megfelelően 

ismerkedhessen személyi- és tárgyi környezetével. Mindezt úgy, hogy viselkedési mintát és 

segítséget kapjon optimális és sokoldalú fejlődéséhez és szocializációjához. A gondozás (testi 

szükségletek kielégítése) és a játék a bölcsődei élet egyenrangúan fontos helyzetei, melyekben 

lényeges a gyermek szabad aktivitás iránti igényének és kompetencia érzésének erősítése. A 

bölcsődei élet legyen élvezetes, részvételre motiváló és kielégítő tanulási élményeket 

biztosító, társas közegben zajló, interakciót ösztönző. A gyermekek számára biztosítani kell, 

hogy koruknak és fejlettségüknek megfelelően vegyenek részt az egyes élethelyzetek, 

tevékenységek előkészítésében, kiválasztásában, alakításában. Valamennyi tevékenység, 

élethelyzet alakításának módszertani alapja a gyermek pozitív önértékelésének erősítése és a 

különböző faji, kulturális, vallási, nyelvi, nemi, valamint fizikai és mentális képességbeli 

különbözőségek tiszteletének kialakítása. 

 

 

 

 

A. Gyermekcsoportok szervezése 
 

A bölcsődei gyermekcsoport létszámát jogszabályok határozzák meg. Ennél magasabb 

létszám szakmailag nem fogadható el, a megengedettnél több gyermek nem csupán ellátási 

problémát jelent a kisgyermeknevelőnek, hanem nagyobb a zaj a csoportban, 

valószínűsíthetően több a konfliktus, megterhelőbb az alkalmazkodás a gyermekek számára, 

kevesebb a lehetőség az egyéni bánásmódra. A sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődei 

csoportban (speciális csoportban vagy integráltan/inkluzívan) történő gondozása, nevelése, 

fejlesztése 2 egészséges gyermek ellátásához szükséges feltételrendszer biztosításával oldható 

meg, de természetesen a létszámhatárok a sajátos nevelési igény természetétől is jelentős 

mértékben függnek. A gyermek a bölcsődébe járás teljes időtartama alatt ugyanabba a 

gyermekcsoportba járnak.   
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1. A csoportbeosztás alapelvei: 
 

-  Vidéki bölcsőde lévén vegyes életkorú gyermekes családok jelentkeznek 

bölcsődénkbe, így az életkorilag homogén csoport kialakítására nincs lehetőségünk. 

Ennek a csoportformának előnye, hogy a kisebb életkorú, fejlettségi szintű gyermekek 

fejlődésére pozitív hatást gyakorolnak az idősebb, magasabb fejlettségi szinten álló 

gyermekek. A magasabb életkorú gyermekek pedig toleránsabbakká válnak.  

-  A felvételkor a szülők kérését a kisgyermeknevelő választásban – amennyiben a 

szakmai alapelvekkel nem ellentétes – figyelembe vesszük, hiszen a kérés teljesítése a 

bizalom kialakulásában első lépés lehet. 

-  Törekszünk arra, hogy az együtt induló csoportok együtt is maradjanak az óvodás 

korig. (hely állandóság, felmenőrendszer, saját kisgyermeknevelő, biztonságérzet) 

-  A kisgyermeknevelői állandóság biztosítása miatt nyugdíjba készülő 

kisgyermeknevelő nem kap csecsemőkorú gyermekeket. 

-  Törekszünk a nemek hasonló arányára a csoportbeosztásnál. 

-  A szülő jelzése alapján próbáljuk megtalálni az általuk elvárt, megfogalmazott 

igénynek megfelelő személyiségű kisgyermeknevelőt. 

-  A bölcsődébe való jelentkezéskor a szülő megjelöli a beszoktatás várható időpontját, 

ezt is figyelembe vesszük. A csoportbeosztás tervezetét a bölcsődevezető és helyettese 

készíti el a fenti szempontok figyelembe vételével. A soron kívül felvételre kerülő 

gyermekek esetében törekszünk a fenti szempontok alapján a legmegfelelőbb 

csoportszoba kiválasztására. 

 

B. „Saját kisgyermeknevelő” rendszer 
 

A „saját kisgyermeknevelő” rendszer a személyi állandóság elvén nyugszik. A csoport 

gyermekeinek egy része tartozik egy kisgyermeknevelőhöz. A nevelés-gondozás mellett ő 

kíséri figyelemmel a gyermek fejlődését, vezeti a feljegyzéseket, törzslapját, naplóját, tartja 

számon az újabb fejlődési állomásokat. A „saját kisgyermeknevelő” szoktatja be a gyermeket 

a bölcsődébe, és a bölcsődébe járás egész időtartama alatt a kisgyermeknevelője 

(felmenőrendszer). Az ún. ölelkezési időben – az az időszak, amikor mindkét 

kisgyermeknevelő a csoportban van – idejét elsősorban a „saját” gyermekei gondozására, 

nevelésére fordítja. A „saját kisgyermeknevelő” rendszerben több figyelem jut minden 

gyermekre, számon lehet tartani a gyermekek egyéni igényeit, problémáit, szokásait, 
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elsősorban a „saját” kisgyermeknevelő segíti át őket a bölcsődei élet során adódó 

nehézségeken. 

 

C. Napirend 
 

A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, szükségleteinek 

kielégítését, a nyugodt, folyamatos gondozás feltételeit, annak megvalósítását kívánja 

biztosítani, megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és az 

önállósodás lehetőségét. A napirenden belül az egyes gyermek igényeit úgy kell kielégíteni, 

hogy közben a csoport életében is áttekinthető rendszer legyen, a gyermekek 

tájékozódhassanak a várható eseményekről, kiiktatódjon a felesleges várakozási idő.  Ez 

egyben a csoport belső nyugalmát is biztosítja. A folyamatos gondozáson belül az egymást 

követő események (tisztálkodás, étkezés, alvás) a gyermek biztonságérzetét, jó közérzetét 

teremtik meg – és egyben kiiktatják a felesleges várakozási időt. A napirend függ a 

gyermekcsoport életkori összetételétől, fejlettségétől, szükségleteitől, de befolyásolják azt az 

évszakok, az időjárás, a csoportlétszám és egyéb tényezők (pl. a bölcsőde nyitása, zárása, stb.) 

is. Kialakításának további feltételei a személyi állandóság (saját kisgyermeknevelő rendszer), 

a tárgyi feltételek, a jó munkaszervezés, a kisegítő személyzet összehangolt munkája, a 

gyermekek otthoni életének, életritmusának lehetőség szerinti figyelembe vétele. 

 

-  0600 - 0745       Folyamatos érkezés, szabad játék a csoportszobában 

-  0745 - 0800       Kézmosás, törölközés 

-  0800 - 0830       Reggeli 

-  0830 - 1115       Szabad játék a csoportszobában illetve az udvaron,   

o sószoba használata 

-  1000                 Tízórai (rostos gyümölcsital; gyümölcs) 

-  1115 - 1130        Átöltözés, kézmosás, törölközés 

-  1130 - 1200        Ebéd 

-  1200 - 1430        Alvás 

-  1430 - 1500        Fürdőszobai tevékenység 

-  1500 - 1530        Uzsonna 

-  1530 - 1800        Szabad játéktevékenység a csoportszobában   

       (tavasztól őszig az udvaron, ha az időjárás engedi) 
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D. Gondozás 
 

Bensőséges interakciós helyzet kisgyermeknevelő és gyermek között, melynek elsődleges 

célja a gyermek testi szükségleteinek kielégítése. A személyes és a szociális kompetencia 

kialakulásának egyik feltétele, hogy a gyermek csecsemőkortól kezdve aktívan vehessen részt 

a gondozási helyzetekben, lehetősége legyen úgy próbálkozni, hogy közben érzi a 

kisgyermeknevelő figyelmét, biztatását, támogató segítségét. Sikeres próbálkozásait a felnőtt 

megerősítéssel, dicsérettel jutalmazza (ez növeli az együttműködési kedvet), a sikertelenségért 

viszont nem jár elmarasztalás. Lényeges az elegendő idő biztosítása, mivel az egyes 

mozzanatok megtanulása hosszú gyakorlást igényel. A felnőttel való kommunikáció érzelmi 

töltése, a kisgyermeknevelőnek a gyermekről adott jelzései kihatnak az önelfogadásra, a 

személyiség egészséges alakulására. A gondozás jelentős mértékben befolyásolja a 

szokáskialakítást és az önállósodást. 

 
E. Játék 

 
A gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segít a világ megismerésében és 

befogadásában, elősegíti a testi, az értelmi, az érzelmi és a szociális fejlődését. A 

kisgyermeknevelő a játék feltételeinek (megfelelő hangulat, hely, idő, eszközök) 

biztosításával és nevelő magatartásával támogatja az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet, a 

kreativitást. A gyermek igényeitől és a helyzettől függően kezdeményez, szerepet vállal a 

játékban, annak tartalmát ötleteivel, javaslataival színesíti. A játék ad elsősorban lehetőséget a 

társas kapcsolatok fejlődésére is. A többi gyermekkel való együttlét örömforrás a kisgyermek 

számára, a társak viselkedése mintát nyújt, segítve a szociális képességek fejlődését. 

 
F. Mondóka, ének 

 
A bölcsődében sokrétű zenei élmény átélésére, tapasztalatszerzésre ad lehetőséget a környezet 

hangjainak megfigyelése, a kisgyermeknevelő kellemes ének- és beszédhangja, spontán 

dúdolgatása, ritmusos szövegmondása, a dallam és ritmushangszerek hallgatása, 

megszólaltatása, a közös éneklés. A gyermek életkori sajátosságaihoz, egyéni fejlettségéhez, 

érzelmi, hangulati állapotához igazodó, felelősséggel kiválasztott és alkalmazott játékos 

mondókák, gyermekdalok, népdalok és értékes zeneművek felkeltik a kisgyermek 

érdeklődését, formálják esztétikai érzékenységét, zenei ízlését, segítik a hagyományok 

megismerését és továbbélését. A személyes kapcsolatban, játékhelyzetekben átélt 

mondókázás, éneklés, zenehallgatás pozitív érzelmeket keltenek, örömélményt, érzelmi 
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biztonságot adnak a kisgyermeknek. Az ismétlődések, a játékos mozdulatok megerősítik a 

zenei élményt, a zenei emlékezetet. Érzelmi alapon segítik az anyanyelv, a zenei anyanyelv 

elsajátítását, a személyiség fejlődését, hozzájárulnak a kisgyermek lelki egészségéhez, 

valamint a csoportban a derűs, barátságos légkör megteremtéséhez. A bölcsődei zenei nevelés 

eredményes megvalósítása lehetőséget nyújt a gyermek további zenei fejlődésére. 

 

G. Vers, mese 
 

A vers, mese nagy hatással van a kisgyermek érzelmi-, értelmi- (ezen belül beszéd, 

gondolkodás, emlékezet és képzelet) és szociális fejlődésére. A versnek elsősorban a ritmusa, 

a mesének pedig a tartalma hat az érzelmeken keresztül a személyiségre. A verselés, mesélés, 

képeskönyv-nézegetés bensőséges kommunikációs helyzet, így a kisgyermek számára 

alapvető érzelmi biztonság egyszerre feltétel és eredmény. A gyermek olyan tapasztalatokra, 

ismeretekre tesz szert, amelyeknek megszerzésére más helyzetekben nincs lehetősége. 

Fejlődik emberismerete, a főhőssel való azonosulás fejleszti empátiáját, gazdagodik 

szókincse. A mese segíti az optimista életfilozófia és az önálló véleményalkotás alakulását. A 

bölcsődében a népi és az irodalmi műveknek egyaránt helye van. A helyzetek alakítását, 

alakulását a gyermekek pillanatnyi érzelmi állapota és ebből fakadó igényei befolyásolják 

elsősorban. 

 

H. Alkotó tevékenységek 
 

Az öröm forrása maga a tevékenység – az érzelmek feldolgozása és kifejezése, az önkifejezés, 

az alkotás – nem az eredmény. A kisgyermeknevelő a feltételek biztosításával, az egyes 

technikák megmutatásával, a gyermek pillanatnyi igényeinek megfelelő technikai segítéssel, 

az alkotókedv ébren tartásával, a gyermek alkotásának elismerésével és megbecsülésével, 

megőrzésével segítheti az alkotó tevékenységek iránti érdeklődést és a személyiségfejlődésre 

gyakorolt hatások érvényesülését. 

 

I. Mozgás 
 

Csecsemő- és kisgyermekkorban a mozgás alapvető formái alakulnak ki, fejlődnek. A 

mozgásigény rendkívül nagy, az egészséges gyermek örömmel gyakorolja a mozgást. Mind a 

szobában, mind az udvaron biztosítani kell a gyermekek számára minél nagyobb mozgásteret, 
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mozgásfejlesztő játékokat, melyek használata során gyakorolják a gyermekek az egyes 

mozgásformákat, ez által fejlődik mozgáskoordinációjuk, harmonikussá válik a mozgásuk. A 

játékeszközök szerepe az érdeklődés felkeltése, a mozgásaktivitás fenntartása. Fontos 

szempont, hogy a környezet balesetmentes legyen, a veszélyforrásokat kiküszöböljük. Minél 

változatosabb mozgásra van lehetősége a gyermekeknek, annál nagyobb örömüket lelik a 

játékban. A nagymozgásos játékokra a szabadban, udvaron, teraszon több lehetőség adott, 

mint szobában. A szobai játékok sokféleségük folytán a kéz finommozgását és a 

nagymozgásokat is fejlesztik. A szobában is szükségesek nagymozgásos játékok. Az 

önállósági törekvések támogatása során a gondozási műveletekben való aktív részvétel a 

praktikus mozgások gyakorlására, finomítására ad lehetőséget. Csecsemőknek olyan 

játszóhelyet kell biztosítani, amely védett, de elegendő hely áll rendelkezésre, pl.: hempergő, 

elkerített szobasarok. 

 

J. Egyéb tevékenységek 
 

Ezek a tevékenységek valamilyen élethelyzet közös előkészítéséhez és megoldásához, az 

egymásról és a környezet szépségéről való gondoskodáshoz kapcsolódnak (pl. gyümölcsnap 

előkészítése, faültetés, virágültetés, öntözés, stb.). Az öröm forrásai az együttesség, a közös 

munkálkodás és a tevékenység fontosságának, hasznosságának átélése. A gyermekek 

bármikor bekapcsolódhatnak, és bármikor kiléphetnek, az önkéntesség nagyon fontos, a 

tevékenykedés nem lehet feladat. A helyzetek lényeges tanulási lehetősége az egymásra épülő 

elemekből álló műveletsorhoz igazodás, az együttműködés és a feladatok megosztása. Az 

egyes tevékenységek fejlesztik az ízlést, a hétköznapi élet esztétikuma iránti igényességet, a 

mások felé fordulást, mások igényeinek figyelembe vételét és az empátiát. 

 

K. Tanulás 
 

A teljesítményelváráshoz kötött, erőltetett ismeretgyarapításnak a bölcsődében nincs helye. A 

bölcsődei nevelés- gondozás területén a tanulás fogalmát a lehető legtágabban értelmezzük: 

minden olyan tapasztalat- és/vagy információszerzési folyamat tanulás, amely tartós változást 

idéz elő a viselkedésben és/vagy a gondolkodásban. A tanulás a gyermek korából és 

fejlettségéből adódó tevékenység, illetve tevékenységbe ágyazottan történik. A tanulás 

legfontosabb irányítója a személyes kíváncsiság, az érdeklődés. A kisgyermekkori tanulás 

színterei a természetes élethelyzetek: a gondozás és a játék, a felnőttel és a társakkal való 
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együttes tevékenység és kommunikáció. A tanulás formái: utánzás, spontán játékos 

tapasztalatszerzés, a kisgyermeknevelő-gyermek interakcióból származó ismeretszerzés és 

szokásalakítás. 

A kisgyermeknevelő a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozás során 

alkalmazott módszereiben figyelembe veszi, hogy náluk hosszabb időt vesz igénybe a tanulási 

folyamat, és ebben direktebben kell részt vennie, mint az egészséges gyermekeknél. A sajátos 

nevelési igényű gyermekek esetében kevésbé építhet arra a belső motivációra, amely az ép 

gyermeknél természetesen jelentkezik a fejlődés folyamán. A beszéd a kisgyermekkori 

tanulás nagyon fontos eleme. A kommunikatív képességek fejlődésének feltételei a 

biztonságos és támogató környezetben zajló felnőtt-gyermek és gyermek-gyermek 

interakciók. Figyelembe kell venni azoknak a gyermekeknek a nyelvi szükségleteit, akiknek 

más az anyanyelvük, mint a nemzeti nyelv. 

 

L. A fejlődés leggyakoribb jellemzői a bölcsődés kor végére 
 

-  Nagyon sok területen önálló a gyermek: egyedül étkezik, öltözködik, tisztálkodik, 

legfeljebb apró segítséget igényel. 

-  Már nemcsak a szoros felnőtt-gyermek kapcsolatban érzi magát biztonságban, hanem 

szívesen játszik társaival is. 

-  Jól tájékozódik környezetében, ismeri a napi eseményeket, a csoportban kialakított 

szokásokat, szabályokat, az ezekhez való alkalmazkodás nem jelent nehézséget 

számára.  

-  Környezete iránt nyitott, érdekli minden, szívesen vesz részt új tevékenységekben. 

-  Gazdag szókincse van, elsősorban beszéd útján tart kapcsolatot felnőttel, gyermekkel. 

-  A gyermekek többsége szobatiszta. 

 

M. Alapellátáson túli, a családi nevelést támogató szolgáltatások 
 

A bölcsőde az alapellátás prioritása mellett családtámogató szolgáltatásokat szervezhet, ill. 

más szolgáltató felkérésére szakmai segítőként közreműködhet azok megvalósításában. 

 

1. Alapellátáson túli szolgáltatás: 
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-  A bölcsődei ellátásban nem részesülő gyermekek és családjaik számára nyújtott 

szolgáltatások: időszakos gyermekfelügyelet, szülőcsoportos beszélgetés, sószoba 

használat. 

-  A személyi és tárgyi feltételek kialakításánál a kisgyermeknevelés-gondozás elveit és 

gyakorlatát, valamint az egyes szolgáltatások speciális igényeit egyidejűleg kell 

figyelembe venni. Az időszakos gyermekfelügyeletet a gyermekek orvosi igazolással 

vehetik igénybe. A szülő bemutatja a kötelező védőoltásokról szóló igazolást, illetve a 

Gyermek egészségügyi kiskönyvet. 

-  Az egyes szolgáltatások térítési díját a fenntartó állapítja meg.  

-  A szolgáltatások működtetésénél is kiemelt jelentőségű a kompetenciahatárok 

betartása. Az egyes szolgáltatások jellemzőit, az igénybevétel lehetséges módjait, 

valamint a díjazást egyértelműen megfogalmazva, írásban kell rögzíteni.  

-  A szolgáltatások célja: 

o Időszakos gyermekfelügyelet: szakszerű felügyelet biztosítása arra az 

időszakra, amikor a szülő gyermeke felügyeletét nem tudja más módon 

megoldani. 

o Szülőcsoportos beszélgetés: gyermeknevelési kérdésekben tapasztalataikat 

kicseréljék, és legfőképpen szakemberekkel konzultálva problémáikra 

tanácsot, javaslatot, ötletet kapjanak. 

o Sószoba használat: egészségvédelem. 

 

N. A Csillagszem Bölcsőde szolgáltatásairól szóló tájékoztatás helyi módja 
 

 
A Csillagszem Bölcsőde szolgáltatásairól az alábbi módokon tájékozódhatnak a szolgáltatást 

igénybe venni szándékozók: 

-  Hetes Község weboldala – a település rendelete a gyermekjóléti alapellátásokról, 

térítési díjakról, www.hetes.hu; valamint az intézményünk bemutatása is megtalálható 

ezen a honlapon. 

-  A bölcsődében folyó szakmai munkáról (képek, videók által) a bölcsőde facebook 

oldalán: www.facebook.com/csillagszem.bolcsode 

-  Bölcsi - kóstolgatók alkalmával személyesen 

-  Az intézményvezető és a szakmai vezető ügyfélfogadási napjain személyesen 

-  Az intézményben található faliújságon 

 

http://www.hetes.hu/
http://www.facebook.com/csillagszem.bolcsode
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XI. Kapcsolat a szülőkkel 

 

A bölcsődei nevelés-gondozás a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek 

fejlődését. A családi és a bölcsődei nevelés-gondozás összhangja, a szülők és a 

kisgyermeknevelők közötti partneri kapcsolat kialakítása elengedhetetlen feltétele a 

gyermekek harmonikus fejlődésének. A szülő ismeri legjobban a gyermekét, így közvetíteni 

tudja szokásait, igényeit, szükségleteit, nagymértékben segítve ezzel a kisgyermeknevelőt a 

gyermek ismeretén alapuló differenciált, egyéni bánásmód kialakításában. A 

kisgyermeknevelő pedig, mint szakember, szaktudásával, tapasztalataival tudja segíteni a 

szülőt gyermeke nevelésében. A szülők és a bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen 

tájékoztatják egymást a gyermek fejlődéséről; ez alapvető fontosságú a személyre szóló 

bölcsődei nevelés-gondozás kialakításában, és a családokat is segíti a gyermek nevelésében. A 

korrekt partneri együttműködés feltétele a kölcsönös bizalom, az őszinteség, a hitelesség, a 

személyes hangvételű (de nem bizalmaskodó), etikai szempontból megfelelő, az érintettek 

személyiségi jogait tiszteletben tartó, tapintatos, folyamatos kommunikáció, az információ 

megosztása. 

 

 

A. A szülőkkel való kapcsolattartás formái bölcsődénkben 
 

-  Családlátogatás: a családdal való kapcsolatfelvétel, a gyermeknek és a szülőknek 

otthoni környezetben való megismerése, ezért lehetőség szerint az első 

családlátogatásra a beszoktatás megkezdése előtt kerüljön sor. A családlátogatás arra 

is lehetőséget nyújt, hogy a szülő bővebben informálódjon a bölcsődei életről, jobban 

megismerje azokat a kisgyermeknevelőket, akikre gyermekét bízza. A családi élet az 

emberek intim szférájához tartozik, ezért a családlátogatás lehetőségének ajánlásakor, 

az időpont megválasztásakor, a családlátogatás alatt és után a család kívánságait 

mindenekfelett tiszteletben kell tartani (a családlátogatás előli elzárkózást is). 

-  Szülővel történő beszoktatás: A szülővel történő fokozatos beszoktatás a családdal 

való együttműködést helyezi előtérbe. Az anya vagy az apa jelenléte biztonságot ad a 

kisgyermeknek, és megkönnyíti az új környezethez való alkalmazkodását. A 

kisgyermek és a kisgyermeknevelő között fokozatosan kialakuló érzelmi kötődés 

segíti a gyermeket új környezetének elfogadásában, jelentősen megkönnyíti a 
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beilleszkedést a bölcsődei közösségbe, mérsékeli az adaptáció során mutatkozó 

stresszreakciók (pl. étkezési, alvási nehézségek, nyugtalanság, sírás, tiltakozás, a 

szülőhöz való fokozott ragaszkodás, a viselkedésben, szokásokban, az önállóság terén 

jelentkező esetleges változások) súlyosságát, időbeni elhúzódását. 

-  Szülői értekezlet 

-  Beszélgetések – a gyermek reggeli átvételekor, délutáni hazaadáskor 

-  A szülőcsoportos beszélgetések tematikus beszélgetések a csoport 

kisgyermeknevelőinek vezetésével a csoportba járó gyermekek szüleit foglalkoztató 

nevelési témáról. A problémák megosztása, egymás meghallgatása segíti a szülői 

kompetenciaérzés megtartását. Lehetőség van az egymástól hallott helyzetkezelési 

módok továbbgondolására, ezáltal a saját viselkedésrepertoár bővítésére. A 

kisgyermeknevelőktől kapott indirekt megerősítések jó irányba befolyásolják a szülők 

nevelési szokásait. A szervezett programok a családok igényeihez igazodó többlet-

lehetőségek a családok segítése, a szülői kompetencia növelése és a család és a 

bölcsőde közötti kapcsolat erősítése érdekében. Több fajtájuk lehet, pl.: előadás, 

beszélgetés neves szakemberrel a szülőket érdeklő témákról, étel-, könyv-, 

játékbemutató szaktanácsadással és adott esetben vásárlási lehetőséggel egybekötve, 

vagy klub-jellegű családi programok ünnepekhez kapcsolódóan vagy alkalomtól 

függetlenül bizonyos, kiszámítható rendszerességgel (pl. adventi készülődés, 

kirándulás). Ezek a közös élmények, az emberi kapcsolatok és a tapasztalatok, a 

tájékozottság gyarapításával nagymértékben hozzájárulhatnak a szülői kompetencia 

fejlődéséhez, a családi nevelésnek és a gyermek fejlődésének segítéséhez. 

-  Üzenőfüzet (lsd: dokumentáció) 

-  Egyéni beszélgetések a kisgyermeknevelővel előre egyeztetett időpontban. 

-  Hirdetőtábla 

-  „Bölcsi – kóstolgatók”, nyílt napok 

-  Közös ünnepek 

-  Írásos tájékoztatók 

-  Szervezett programok 

o A sajátos arculat kialakításában fontos szerepe van a hagyományoknak 

(szokások, hagyományok megtartása, az ünnepek ápolása mely által a 

hétköznapok és a jeles napok megkülönbözhetővé válnak a gyermekek 

számára). 
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o Az ünnepek nem műsorok szervezését jelentik, hanem rákészülést, közös 

ünneplést. Az ünnepi készülődés, a felfokozott várakozás erősíti az ünnep 

élményét, segíti az ünnepi hangulat megteremtését. 

o Hagyományos ünnepeink: 

 Születésnap: szervezeti keret: csoporton belüli, a gyermek 

születésnapja körüli napon. Az ünnepelt apró ajándékot kap. Az 

életkornak megfelelő számú gyertya gyújtása jelképes tortán történik. A 

rágcsálni valót és az ivólét a szülők hozzák. 

 Világnapok: természeti adottságainkra építve nagy hangsúlyt fektetünk 

a környezeti nevelésre, amelynek részeként bizonyos kapcsolódó 

világnapokat aktívan beépítünk a szakmai tevékenységbe. Pl.: Állatok 

Világnapja, Víz Világnapja, Madarak és Fák Napja.  

 Mikulás: szervezeti keret: érkezik a beöltözött Mikulás.  A gyermekek 

csomagot kapnak, amit hazavisznek. A bátrabb gyermekek akár a 

Mikulás ölébe is beleülhetnek. 

 Adventi teadélután: szervezeti keret: a szülők számára meghirdetett 

kreatív program, amely során oldott, jó hangulatú beszélgetések között 

karácsonyi asztal-, ajtódíszek készülnek. Az ezek értékesítéséből 

befolyt pénzből a bölcsődébe járó gyermekek programjait támogatjuk. 

 Angyalváró karácsony: a kisgyermeknevelők az életkori sajátosságok 

figyelembe vételével különféle gyermekcentrikus, ünnephez 

kapcsolódó, rövid előadással készülnek (pl.: bábozás, diavetítés, 

mesejáték, stb.). A gyermekekkel való közös éneklés megalapozza a 

meghitt pillanatokat, melyet a Szeretet lángjának dolgozók közötti 

átadása koronáz meg. A csengőszó jelzi az angyalok érkezését, akik a 

gyermekek számára a szépen feldíszített karácsonyfa alá rejtik az 

ajándékokat.  

 Farsang: szervezeti keret: Jelmezbe öltözés a gyermek és a szülők 

kívánságától függ. A gyermekek otthonról hozott jelmezben is 

érkezhetnek, de nem kötelező. 

 Húsvétváró játszóház: minden évben a Húsvétot megelőző időszakban 

a kisgyermeknevelők a szülők és a gyermekek számára az ünnephez 

kapcsolódó kézműves tevékenységeket szerveznek. A közös alkotás az 

élményszerzésen túl a családokkal való kapcsolat erősítését is szolgálja. 
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 Húsvét: szervezeti keret: Húsvétot megelőző nap a gyermekek 

egyénileg „nyuszifészket” építenek, amit a kisgyermeknevelők jellel 

ellátott répákkal különböztetnek meg, hogy a húsvéti nyuszit 

könnyebben idecsalogassák. Minden gyermek húsvéti édesség 

csomagot kap, amit a játszóudvaron rejtenek el a kisgyermeknevelők az 

egyénileg megjelölt fészkekbe. Emellett lehetőséget biztosítunk élő 

nyuszi viselkedésének megfigyelésére, megsimogatására. 

 Anyák napja: szervezeti keret: az anyák és a nagymamák a gyermekek 

által készített meglepetést és virágot kapnak.  

 Gyermeknap: szervezeti keret: A játszóudvarra szervezzük, ahol 

trambulin, ugrálóvárak, labdafürdő, horgászat, arcfestés, 

csillámtetoválás biztosított a gyerekek számára. 

 Kihívás napja: szervezeti keret: játékos sporttevékenységekkel, 

„motorversennyel”, tornával kapcsolódunk be az országos 

rendezvénybe. A gyerekek között mindig nagy sikere van. 

 Búcsúparti: szervezeti keret: kerti ünnepség, melyen az óvodába távozó 

gyermekeket búcsúztatjuk jelképesen. A program a gyermeknapival 

megegyező, minden gyermeket megajándékozunk. Intézményünk 

legnagyobb szabású rendezvénye. 

 

XII. Szakmai dokumentáció 
 

-  A bölcsőde a gyermek fejlődésének nyomon követése, a fejlődési folyamat 

alakulásáról való tájékozódás céljából az egyes módszertani javaslatokban 

megfogalmazott módon dokumentációt vezethet. 

-  A dokumentáció vezetése, az abban szereplő adatok, információk felhasználása a 

gyermekről való lehető legmagasabb színvonalú gondoskodás biztosítása, a gyermek 

fejlődésének segítése, a hátrányos helyzetű gyermekek esetében a hátrányoknak és 

következményeiknek enyhítése érdekében történjék. A dokumentáció 

semmiféleképpen sem a gyermekek minősítését szolgálja. 

-  A dokumentáció vezetésénél fontos szempontok: 

o a tárgyszerűség (objektivitás), 

o a validitás (a szempontok, kategóriák, kritériumok stb. alkalmasak annak a 

helyzetnek, folyamatnak a jellemzésére, amelyre használják őket), 
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o a hitelesség, 

o az árnyaltság, 

o a rendszeresség illetve a folyamatosság. 

-  A dokumentáció készítéséhez alkalmazott módszerek és eszközök kiválasztásánál 

különösképpen tekintettel kell lenni a kisgyermekek fokozott biztonságigényére 

(személyi- és tárgyi környezet állandósága, az adott helyzetnek a kisgyermek 

megszokott, számára elfogadott élethelyzetekhez való hasonlósága).  

-  A személyes adatok kezeléséhez kérni kell a szülők hozzájárulását, a 

dokumentációkban rögzítetteket kérésre a szülőknek meg kell mutatni. A szülők által 

benyújtott személyes dokumentumok kezelését az adatvédelmi irányelveknek 

megfelelően végezzük. A dokumentáció vezetésénél és őrzésénél a személyiségi 

jogokat a legmesszebbmenőkig figyelembe kell venni. 

-  Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a korai fejlesztés és gondozás feladatait – 

a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményére épített – fejlesztési évre 

készített egyéni fejlesztési terv alapján kell végezni. Az egyéni fejlesztési tervet a 

korai fejlesztést és gondozást végző vagy irányító gyógypedagógus (terapeuta) készíti 

el. Az egyéni fejlesztési tervnek tartalmaznia kell az értelmi fejlesztés, a 

hallásfejlesztés, a látásfejlesztés, az adaptációs tréning, a mozgásfejlesztő terápiák, a 

pszichológiai fejlesztés feladatait. A fejlesztést - gondozást végző gyógypedagógus 

központilag kiadott nyomtatványon az egyéni fejlesztési naplót vezeti. A gyermek 

fejlődését a korai fejlesztést és gondozást végző vagy irányító gyógypedagógus 

központilag kiadott nyomtatványon értékelő lapon értékeli. 

-  A sajátos nevelési igényű gyermekek saját kisgyermeknevelői a szakértői vélemény 

elkészítése után felveszik a kapcsolatot a fejlesztést végző szakemberrel, és 

konzultálnak a gyermek bölcsődei fejlesztésének lehetőségeiről, illetve azokról a 

speciális nevelési – gondozási feladatokról, ami a gyermek sajátos nevelési igényéből 

fakad.  

-  A kisgyermeknevelő év végén összegző értékelést készít a gyermek fejlődéséről a 

fejlesztését végző szakember számára. 

 

A. Vezetett kötelező dokumentumok és azok tartalmi elemei 
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A dokumentáció képet ad a kisgyermeknevelő szakmai ismeretéről, lelkiismeretes 

munkájáról. Jelentősége abban is megnyilvánul, hogy a gyermek fejlődésének regisztrálása 

közben a szakmai igényességet is emelheti, hiányzó ismeretek pótlására ösztönöz. 

A bölcsődei dokumentációk egységesítése és törvényi szintre emelése jelenleg is zajló 

folyamat, melyet természetesen a szakmai fórumokon, kiadványokon is nyomon követünk, és 

lehetőségeinkhez, ismereteinkhez képest mielőbb alkalmazni kívánjuk. Bölcsődénkben 

jelenleg az alább felsorolt dokumentumokat vezetjük a szakmai előírásoknak megfelelően. 

 

-  Csoportnapló 

o Tartalmaznia kell a csoportba beíratott gyermekek nevét, jelen vagy 

távollétüket, a napi étrendet, napi tervezett játéktevékenység kezdeményezést 

(téma, megvalósulás módja, vagy elmaradás oka, eszközök, gyermekek 

érdeklődése, levegőztetést, illetve elmaradásának okát, az esetleg kapott 

gyógyszer mennyiségét az egyes gyermek egészségi állapotában történt 

változás, a székletek számát) 

o étrenddel kapcsolatos megjegyzések 

o rendkívüli esemény 

o szülői kérések, távolmaradás közlése 

o csoport hangulatát, érzelmi állapotát 

o a délelőtti és délutáni műszak eseményeit külön-külön kell felsorolni és 

minden esetben a kisgyermeknevelőnek aláírni. 

 

-  Törzslap 

o Egy éves korig havonta, fölötte 3 havonta egyszer a gyermek születése körüli 

napokon (+/- 4 nap) részletes összefoglalót ír a kisgyermeknevelő a következő 

szempontok szerint: 

 Érzelmi állapot, fejlődés (Felnőttekhez való viszony: anya, családtagok, 

kisgyermeknevelők; gyermekekhez való viszonya) 

 Gondozással kapcsolatos magatartás, önállósági törekvések (étkezés, 

tisztázás, bilizés, szobatisztaság, kézmosás, mosakodás, fogmosás, 

öltözködés) 

 Mozgás: nagymozgások fejlődése, manipuláció 

 Értelmi fejlődés: érdeklődés, figyelem, beszéd (hangadás, megértés, 

verbális beszéd), játéktevékenység 
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 Alvás 

 Egyéni megnyilvánulások, szokások 

 Az első bejegyzés tartalmazhatja röviden a gyermek életét befolyásoló 

főbb események hatására történt változásokat. (csoportba kerülés, új 

kisgyermeknevelő, új táplálkozási mód, napirendhez, környezethez 

való alkalmazkodás, stb.) 

 

-  Üzenőfüzet 

A kisgyermekgondozó 3 havonkénti, megfigyelésekre alapuló, élményszerű bejegyzéseinek 

tükrözni kell a gyermek folyamatos fejlődését. Az üzenőfüzetbe kerülhet bejegyzésre a 

gyermekkel kapcsolatos bármely jelentős esemény, történés (fejlődési változás, egészségi 

állapot, stb.) Nem maradhat le a beírás kelte és a kisgyermeknevelő aláírása sem! 

 

-  Családlátogatás 

A családlátogatásról készült feljegyzés tartalmi elemei: 

o Mikor történt (beszoktatás előtt vagy után), ki volt jelen? 

o Hogyan fogadták a szülők a látogatást? 

o Gyermek viselkedése a látogatás alatt. 

o Gyermek helye a családban, a lakásban. 

o Röviden a lakáskörülményekről. 

o Szülő kérdései, illetve válaszunk megnyugtató volt- e számukra? 

o Milyen kéréseink voltak a család felé? Ezt hogyan fogadták? 

o Miben mutatkozott meg a családlátogatás eredményessége? 

 

-  Beszoktatási feljegyzés 

Az adaptáció első 10 napjáról naponta vezetett naplószerű feljegyzések. Tartalmaznia kell: 

o Mikor érkezett, ki szoktatja, mi lett a jele? Gyermek fejlettségi szintjének 

általános jellemzői (beszéd, étkezés, szobatisztaság) viselkedése, 

játéktevékenységei? 

o Mennyi időt töltöttek a bölcsődében, szobában vagy szabadban kezdődött az 

ismerkedés? Volt-e már családlátogatás? Szülő viselkedése (érdeklődő, 

együttműködő, más gyermekkel kapcsolatot vesz fel, unatkozik, nehezen adja 

át gyermekét, stb.)? 
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o Mikor milyen új dologgal ismerkedett a gyermek, azokra hogyan reagált? Saját 

kisgyermeknevelőjével, társnevelőkkel, gyermekekkel hogyan alakul a 

kapcsolata? Naponta hogyan változott a gyermek érzelmi állapota, 

kisgyermeknevelőjéhez való viszonya? Búcsúzás módja, ki és hogyan 

vigasztalta, mivel nyugtatható? Érkező szülőt hogyan fogadja? Ha 

megbetegedés történt, mennyit hiányzott, a fokozatosságban hová kellett 

visszalépni? Hány napig gondozta a szülő gyermekét? Ki altatta és milyen 

körülmények között a gyermeket? Előtte, utána volt-e sírás? Milyen szervezési 

munkákat kellett módosítani a kisgyermeknevelőnek a beszoktatás alatt? 

o A szülővel a nevelés terén milyen módszerek merültek fel megbeszélésre, 

egyeztetésre? 

o A dokumentáció egyes elemei nem térhetnek el egymástól, reális képet kell, 

hogy adjanak a gyermek fejlődéséről. 

o Mindig csak tényként szabad megjegyezni, ha valamit a gyermek még nem 

tud, nem szívesen végez, nem lehet elmarasztalni, hibaként közölni, hiszen 

bölcsődei nevelés alapja a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, 

elismerése. 

 

B. A bölcsődében vezetett további dokumentációk 
 

-  Felvételi könyv 

-  Gyermekek személyi anyaga 

-  Ellátotti nyilvántartás 

-  Napi jelentés kimutatás TAJ alapú központi nyilvántartás (KENYSZI) 

A naponta gondozásban résztvevő gyermekek nevét rögzítjük. A feladat felelőse a bölcsőde 

szakmai vezetője. Az adatszolgáltatást az intézményvezető végzi. A napi jelentés a bölcsődei 

normatíva igénylésének alapja.  

-  Az ellátási napokon az ellátást igénybe vevők jelen- vagy távollétének dokumentálása 

-  A beíratott gyermekek napi jelenléte életkor szerinti csoportosításban 

-  A gyermekétkezésben részt vevők napi jelenléte 

-  A térítési díj-fizetés dokumentálása a … évben 

-  Bölcsődei kérdőív (KSH adatszolgáltatás) 

-  Heti étrend 

-  Találási ellenőrzési lap 
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-  Kézi mosogatás nyilvántartás 

-  Hűtőhőmérséklet nyilvántartása 

-  Dolgozók személyi anyaga 

-  Dolgozók jelenléti kimutatása 

-  Szabadság nyilvántartás 

-  Munkaruha nyilvántartás 

-  Dolgozók munkaegészségügyi papírjai 

-  Dolgozók munka- és tűzvédelmi oktatáson való részvételét igazoló jelenléti ív 

-  Gyakornoki szabályzat 

-  Leltárívek 

-  Tűzjelző, irányfény napló vezetése 

-  Szabályzatok 

-  Kockázatbecslések 

-  Működéssel összefüggő egyéb dokumentumok 

 

XIII. A bölcsőde kapcsolatai, együttműködése más intézményekkel 
 

-  A szomszédos településeken lévő minibölcsődékkel/bölcsődékkel alakítottunk ki 

szakmai kapcsolatot.  

-  Bölcsőde és óvoda kapcsolata: A két intézmény között fontos olyan tartalmas 

kapcsolat kialakítása, amely a kölcsönös érdeklődés révén lehetővé teszi egymás 

munkájának, céljainak megismerését, megértését, ezáltal a gyermekek számára az 

átmenet is zökkenőmentesebbé válhat. Bölcsődénk a településen működő óvodával 

szoros kapcsolatot ápol, rendszeres, többéves hagyományokra visszatekintő közös 

programjaink működnek (óvoda és bölcsődelátogatások). 

-  A kompetenciahatárok kölcsönös tiszteletben tartásával együttműködésre épülő 

kapcsolatokat ápolunk mindazokkal az intézményekkel, melyekkel a családok 

kapcsolatba kerülnek, kerülhetnek, többek között: 

o Védőnői Szolgálat, 

o Gyermekjóléti Szolgálat, 

o Nevelési Tanácsadó, 

o Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, 

o Házi Gyermekorvosi Szolgálat. 
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o A bölcsődénk és a különböző civil szervezetek közötti együttműködés sok 

tekintetben hozzájárulhat a bölcsődei ellátás fejlődéséhez, az ellátást igénybe 

vevő családok szükségleteihez, elvárásaihoz történő igazodást segítheti. 

o A Csillagszem Bölcsőde törekszik aktív szerepet vállalni a csecsemő és 

kisgyermeknevelők képzésében.  

o Napközbeni ellátás fejlesztése területén a megyéből bölcsődénket megkereső 

intézményfenntartók számára a tanácsadás és intézménylátogatás lehetőségét 

biztosítjuk. 

 

XIV. Az igénybe vevők és a szakalkalmazottak jogainak védelmével kapcsolatos 

szabályok 

 
A. Érdekképviseleti Fórum 

 
-  Az intézmény fenntartója határozza meg az ellátásban részesülők érdekvédelmét 

szolgáló érdekképviseleti fórum megalakításának és működésének szabályait. 

-  Az érdekképviseleti fórum szavazati jogú választott tagjai: 

o az ellátásban részesülő gyermekek szülei vagy más törvényes képviselői által 

választott tagok – csoportonként 1 fő 

o az intézmény dolgozói közül választott tag – 1 fő 

o az intézmény fenntartója által delegált képviselő – 1 fő 

o az aktuális tagok neve a faliújságon kifüggesztésre kerül 

-  Az érdekképviseleti fórumhoz fordulhat a gyermek törvényes képviselője, illetve az 

intézmény dolgozója panasz, érdeksérelem esetén. Az érdekképviseleti fórum 

megvizsgálja a hozzá benyújtott írásbeli panaszokat és a hatáskörébe tartozó ügyekben 

dönt, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet: 

o a fenntartónál, 

o a gyermekjogi képviselőnél, 

o illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél. 

-  Az érdekképviseleti fórum az intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a 

gyermeket érintő ügyekben, valamint javaslatot tehet az intézmény 

alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások tervezéséről, működtetéséről, 

valamint az ebből származó bevételek felhasználásáról. 
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-  A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a gyermekek érdekeinek 

védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint 

panasszal élhetnek az intézmény vezetőjénél vagy érdekképviseleti fórumánál: 

o az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, 

o a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói 

kötelezettségszegése esetén, 

o a GYVT 136/A. § szerinti iratbetekintés megtagadása esetén. 

-  Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja, és 

tájékoztatást ad a panasz orvoslásának lehetséges módjáról. A gyermek szülője vagy 

más törvényes képviselője az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi 

képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője vagy az érdekképviseleti fórum 15 

napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett 

intézkedéssel nem ért egyet. 

-  Az érdekképviseleti fórum egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál. 

-  Az érdekképviseleti fórum véleményt nyilváníthat a gyermekeket érintő ügyekben, 

javaslatot tehet az intézmény működésével kapcsolatban. 

B. Gyermekjogi képviselő 
 

-  A gyermeki jogok minél szélesebb körű érvényesülése érdekében a gyermekjóléti 

szolgáltató tevékenységet végzők kötelesek gondoskodni arról, hogy a gyermek 

szülője, gondozója megismerje a gyermekjogi képviselő nevét, telefonszámát, 

fogadóóráinak helyét és időpontját. Bölcsődénkben ezek az információk a faliújságon, 

jól látható helyen kifüggesztésre kerültek. 

-  A szolgáltató a gyermekjogi képviselő számára biztosítja: 

o Annak odalátogatása során az intézmény területén belül a szülők 

(kisgyermeknevelők) számára a négyszemközti beszélgetés lefolytatására 

alkalmas helyiséget. 

o A helyszínen való tájékozódás és az iratokba való betekintés lehetőségét. 

o Az érdekképviseleti fórum ülésének időpontjáról való tudomásszerzést. 

-  A gyermekjogi képviselő által írásban tett észrevételekre, megkeresésekre a 

szolgáltatók 15 napon belül kötelesek válaszolni, illetőleg megtett intézkedésekről a 

gyermekjogi képviselőt értesíteni. 

-  A gyermekjogi képviselő, működése során tekintettel van a személyes adatok 

kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire. 
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C. Gyermeki jogok védelme 
 
A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a 

gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, törvényes képviseletének biztosításával, 

ügyeinek intézésével foglalkozik.  

A szakmai vezető az ellátás igénybevételekor a fenntartó által jóváhagyott intézményi 

házirendet a kérelmezővel megismerteti. A házirendet az intézményben mindenki által jól 

látható helyen ki kell függeszteni, gondoskodni kell arról, hogy az ellátottak hozzátartozói és 

az intézményben dolgozók számára folyamatosan hozzáférhető legyen. 

 

D. Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok a bölcsődében 
 

-  A bölcsőde a gyermekvédelem rendszerében személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások közé tartozik, azon belül is a gyermekek napközbeni 

ellátásának egyik formája. 

-  Napjainkban egyre több halmozottan hátrányos helyzetű és/vagy veszélyeztetett 

kisgyermek kerül bölcsődékbe, akiknek megfelelő ellátása megkülönböztetett 

figyelmet és nagyobb szakértelmet igényel a kisgyermeknevelő részéről. 

-  A szülőkkel való bánásmód, kommunikáció is nehezebb, mivel ezek a családok sokkal 

érzékenyebbek. 

-  Feladataink:  

o Prevenció és a lehetséges korrekció, elsődleges észlelő- és jelzőrendszer. 

o A kisgyermekek jólétének biztosítása 

o A gyermekvédelmi problémák megelőzése 

-  Ezeket a feladatokat egyrészt saját kompetencia határainkon belül, másrészt – mint 

elsődleges észlelő – és jelzőrendszer – más külső intézmények bevonásával, a velük 

való együttműködés biztosításával valósítjuk meg. 

 

E. A gyermeki és szülői jogok és kötelességek  
 
Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 6. §-a 

szerint: 

„(1) *  A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges 

felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéshez. 
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(2) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő 

nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet 

elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének 

megteremtéséhez. 

(2a) * A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek joga van ahhoz, 

hogy fokozott segítséget kapjon a fejlődését hátráltató körülmények leküzdéséhez és 

esélyeinek növeléséhez. 

(3) A fogyatékos, tartósan beteg gyermeknek joga van a fejlődését és személyisége 

kibontakozását segítő különleges ellátáshoz. 

(4) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi 

hatások, valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön. 

(5) *  A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással - 

fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal -, az elhanyagolással és az információs ártalommal 

szembeni védelemhez. A gyermek nem vethető alá kínzásnak, testi fenyítésnek és más 

kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetésnek, illetve bánásmódnak. 

(5a) * A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a védelme érdekében eljáró szakemberek - 

különösen a gyermek bántalmazásának felismerése és megszüntetése érdekében - egységes 

elvek és módszertan alkalmazásával járjanak el.” 

 

A szülő joga, hogy:  

-  megválassza az intézményt, melyre gyermeke nevelését, gondozását bízza,  

-  megismerje a nevelési, gondozási elveket, az intézmény szakmai arculatát, 

-  megismerhesse a gyermekcsoportok életét, napirendjét, 

-  tanácsot, tájékoztatást kérjen és kapjon a gyermeke kisgyermeknevelőjétől, 

-  véleményt mondjon, illetve javaslatot tegyen a bölcsőde működésével kapcsolatban 

-  megismerje saját gyermeke ellátásával kapcsolatos dokumentumokat.  

 

A szülő kötelessége, hogy:  

-  a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és intézményekkel 

együttműködjön,  

-  az intézmény házirendjét mindenkor betartsa, 

-  a fizetendő térítési díjat időben rendezze. 
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F. A személyes gondoskodást végző személyek jogai 
 
A munkavállalót megilleti: 

-  személyiségi jogainak védelme,  

-  személyes adatainak az adatvédelmi irányelvek szerinti kezelése, 

-  az egyenlő bánásmód, 

-  panasztétel esetén a munkáltató, valamint fenntartó védelme a kivizsgálási időszak 

végéig. 

A további jogokat és kötelességeket a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, a 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint további vonatkozó 

törvények és azok rendeletei szabályozzák. 

 

XV. A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának módja, 

formái 

 

-  Az intézményvezető és a szakmai vezető a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet alapján 

vezetőképzésre kötelezettek.  

-  A szakalkalmazottak kötelező továbbképzésének szervezése a 9/2000. és a 8/2000 

SzCsM. rendelet szabályozása alapján történik. A kötelező továbbképzések 

intézményi koordinálása az intézményvezető és a szakmai vezető hatáskörébe tartozik, 

akik közösen elkészítik a hosszú és rövidtávú továbbképzési tervet. A hosszú távú 

továbbképzési terv 4 éves időszak továbbképzési tervét foglalja magába, a 

továbbképzésre kötelezett szakalkalmazottak körében. A hosszú távú továbbképzési 

terv alapján készülnek az éves továbbképzési tervek, melyek az alábbiakat 

tartalmazzák: 

o továbbképzésben résztvevők neve 

o a továbbképzésben, illetőleg felkészítő tanfolyamon résztvevők helyettesítésére 

vonatkozó tervet 

o a továbbképzési kötelezettségüket teljesítők számát 

 

XVI. Záró- és hatályba léptető rendelkezések 
 
 

1. Jelen Szakmai Programot az intézmény fenntartója, Hetes Község Önkormányzata 

hagyta jóvá: a 60/2019. (VIII. 26.) képviselő-testületi határozattal. 
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2. A szakmai program 2019. szeptember 1. dátummal lép hatályba. 

3. Ezzel egyidejűleg az e tárgyban kiadott 77/2016. (VI. 27) sz. képviselő-testületi 

határozattal elfogadott szakmai Program Hatályát veszíti. 

 

Jelen szakmai programot a Csillagszem Bölcsőde Érdekképviseleti Fóruma ülésén 

véleményezte, és jóváhagyta. 

 

Kelt: Hetes, 2019. augusztus 26. 
 
 

 
Kéhlerné Baracsi Piroska 

Intézményvezető 

 
 
 

              Gál Ramóna                               Bartekné Bayer Emese 

Szakmai vezető       Bölcsődevezető-helyettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII. Mellékletek 
1. számú melléklet 
 
Csillagszem Bölcsőde 
            Hetes 
      Hársfa u.10. 
            7432 
Telefon:82/585-010  
 Mobil: 06/30/7569-074 
 E-mail:csillagszembolcsi@gmail.com 
 

Megállapodás 
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Bölcsődei ellátás (gyermekek napközbeni ellátása) igénybevételéről, amely létrejött 
egyrészről a Csillagszem Bölcsőde (7432 Hetes, Hársfa u. 10.) képviseletében 
_______________ Szakmai vezető, másrészről __________________ Szülő/törvényes 
képviselő neve (szül. helye: ____________ ideje: ___________; anyja neve: 
________________) törvényes képviselő (a továbbiakban ellátást igénylő) között a mai napon 
______________ gyermek neve (szül. helye: _______, ideje: _______; anyja neve: 
_____________) nevű gyermeke bölcsődei ellátásáról. 
 
Az intézmény a bölcsődei ellátást ______. év _______. hó ______ naptól határozatlan időre 
biztosítja a Csillagszem Bölcsődében. 
 
A bölcsőde az alábbi ellátásokat biztosítja a gyermek számára: 

- a gondozás-nevelés feltételeit, így különösen 
- a törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét, 
- megfelelő textíliát és bútorzatot, 
- a játéktevékenység feltételeit, 
- a szabadban való tartózkodás feltételeit, 
- az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést az energia- és 

tápanyagbeviteli, illetve élelmiszer-felhasználási ajánlásokat tartalmazó jogszabályban 
meghatározottak szerint. 

- Az ellátást igénylő tudomásul veszi, hogy a bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi 
térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó ÁFÁ-val 
emelt napi összege, melyet előre, a számla kézhezvételével egy időben kell az ellátást 
nyújtó bölcsődének megfizetni. Az étkezési térítési díjkedvezményekre a GYVT. 
148.§. (5) bekezdésének szabályai az irányadók, melyekhez az intézmény felvételi 
szabályzatában meghatározott igazolások bemutatása szükséges. Amennyiben a szülő 
a térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a bölcsőde erről értesíti a 
fenntartót további intézkedés megtétele céljából. 
 

A térítési díj fizetésére kötelezett személy 
- neve:  
- lakcíme: 
- Az étkezési személyi térítési díj összege:  
- A bölcsődei személyi gondozási díj összege: 
- Amennyiben a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, a megállapodás megkötésétől 

számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 
- Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat (törvényes képviselő neve, 

lakcíme, ellátott gyermek neve – a bölcsődei megállapodással megegyező 
adattartalommal) a Csillagszem Bölcsőde kezelje gyermeke(i)m bölcsődei ellátásának 
időtartama alatt a személyi térítési díj számlázása kapcsán. 

- A térítési díjat előre, az ellátást nyújtó bölcsődének kell megfizetni. A befizetés a 
bölcsőde szakmai vezetőjénél, illetve helyettesénél a bölcsődében, minden hónapban 
előre megjelölt napon történik. Ezen időpont megjelölése jól látható helyen 
kifüggesztésre kerül.  

- Amennyiben a szülő nem tesz eleget a térítési díj fizetési kötelezettségének kétszeri 
írásbeli felszólítást követően, a Bölcsőde elküldi a követelését a Fenntartónak és az 
ellátást felfüggeszti. 

- A térítési díj változásáról a szakmai vezető minden esetben írásban tájékoztatja a 
szülőket. 
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A szakmai vezető tájékoztatja a szülőt az alábbiakról: 
- Az ellátás tartalma és feltételei: a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő 

gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, 
foglalkoztatását és étkeztetését szervezzük meg azon gyermekek számára, akiknek 
szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő 
programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni 
ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított 
szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.  

- 1997. évi XXXI. törvény 41. §. (1) intézmény által vezetett, gyermekre vonatkozó 
dokumentáció: 

o egészségügyi törzslap, 
o fejlődési napló 
o csoportnapló 
o ellátotti nyilvántartás; 
o üzenőfüzet/családi füzet, beszoktatási és családlátogatási feljegyzés; 

- Az érték- és vagyonmegőrzés módja: a gyermekeknek saját szekrénye van, a 
bölcsődébe behozott játéktárgyakért, ékszerekért a bölcsőde felelősséget nem vállal; 

- Az intézmény házirendje: a melléklet szerint; 
- A panaszjog gyakorlásának módja: A gyermek, a gyermek szülője vagy más törvényes 

képviselője, továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és 
szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal élhetnek az intézmény 
vezetőjénél vagy érdek-képviseleti fórumánál az ellátást érintő kifogások orvoslása 
érdekében, a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói 
kötelezettségszegése esetén. Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum 
a panaszt kivizsgálja, és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges 
módjáról. A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője az intézmény 
fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője 
vagy az érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat 
eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet. 

 
A bölcsődei ellátás megszűnik: 
- a határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam - illetve a meghosszabbított 

időtartam - leteltével, 
- a jogosultsági feltételek megszűnésével, 
- a szülő/törvényes képviselő írásban a Bölcsőde szakmai vezetőjéhez benyújtott 

bejelentése alapján, 
- ha a gyermek a jogszabályban meghatározott életkort betöltötte (a bölcsődei nevelési 

év végén, ha a gyermek a 3. évét betöltötte). 
- Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának 

szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg 
magatartászavara miatt veszélyezteti a többi gyermek egészségét. (15/1998. /IV.30./ 
NM rendelet 43. §. (2)) 

- Az intézmény szakmai vezetője az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan 
megsérti, vagy az ellátás feltételei már nem állnak fenn, továbbá amennyiben a 
fizetésre kötelezett a térítési díjat kétszeri írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg. 

- Az intézmény jogutód nélküli megszűnése esetén. 
- Az ellátás igénybevételének 1 hónapon túli indoklás nélküli szüneteltetésével. 
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- Az ellátás megszüntetése ellen a törvényes képviselő 8 napon belül az intézmény 
fenntartójánál panasszal élhet, amennyiben azzal nem ért egyet. 

 
A szülő törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a Házirend egy példányát átvette, 
az abban foglaltakat tudomásul vette, vállalta a betartását, a felvételnél közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek, valamint ha a közölt adatokban változás következik be, azt 
15 napon belül az intézmény szakmai vezetőjével tudatja. 

 
Jelen megállapodás a gyermek ellátásának megszűnésével automatikusan hatályát 
veszti. 
A Megállapodást és a tájékoztatást a felek – mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
– tudomásul vették és aláírták. 

 
A megállapodás 1 példányát az aláírással egyidejűleg átvettem. 

 
Hetes, 20__ év___ hó___ nap 

 
      ______________________________    ____________________________ 

Szülő/törvényes képviselő                                 Szakmai vezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. számú melléklet 
 

Házirend 
 
-  A bölcsőde naponta reggel 6.00 órától fogadja az érkező gyermekeket. Kérjük, hogy 

8.00-8.30 óra között ne zavarják a reggelizést, a gyermekükkel előtte vagy utána 
érkezzenek. A gyermekek legkésőbb 18.00 óráig tartózkodhatnak a bölcsődében. 

-  A bölcsődéből a gyermeket csak a szülők, vagy az általuk az üzenőfüzetben írásban 
megbízott személy/-ek/ vihetik el, 14 éves kor alatti kiskorú e feladattal nem bízható 
meg. 

-  Válófélben lévő szülők esetében akkor tagadhatjuk meg a gyermek elvitelét, ha arról 
érvényes bírósági vagy gyámhatósági végzés szól. 

-  A bölcsődében minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására. Kérjük, 
hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a szekrényekben, mert a bölcsődében 
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hagyott, illetve a gyermeken levő vagy hozott tárgyakért felelősséget vállalni nem 
tudunk. 

-  A bölcsődét gyermekorvos látogatja, kéréseiket és kérdéseiket az üzenőfüzetbe 
szíveskedjenek beírni és ezt gyermekük kisgyermeknevelőjével is közölni. 

-  A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható! A közösség egészségének megtartása 
érdekében lázas, antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek a bölcsődét 
nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségről a bölcsődét 
haladéktalanul értesíteni kell. 

-  Érkezéskor a betegségre utaló jelek esetén a kisgyermeknevelőnek joga van a 
kisgyermek átvételét megtagadni és kizárólag orvosi igazolással fogadni a 
bölcsődében. 

-  Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a 
kisgyermeknevelő értesíti a szülőt, illetve a hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges 
a pontos cím és telefonszám. A változásokat kérjük közölni. Kérjük, hogy ilyen 
esetben minél előbb gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi 
ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyét. 

-  A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő tájékoztassa a bölcsődét, a 
kivizsgálás eredményét kérjük bemutatni. 

-  A gyermek felgyógyulását követően a gyermek háziorvosának igazolását kérjük 
behozni. 

-  A szülő köteles minden esetben a hiányzás okát ismertetni személyesen, telefonon. 
Fertőző betegség (bárányhimlő, kötőhártya-gyulladás, tetvesség...) esetén a szülőnek 
bejelentési kötelezettsége van. 

-  Ha a szülő a gyermekét betegség vagy más ok miatt nem hozza a bölcsődébe, a 
távolmaradás okát 24 órán belül, de lehetőség szerint már a távolmaradás napján 
közölje a bölcsődevezetővel. Amennyiben hosszabb időtartamú családi vagy egyéb – 
nem betegségből eredő! – okokból (pl.: nyaralás, nyári szünet, stb.) hiányzik a 
gyermek, azt a szülő köteles írásban előre a bölcsődevezető felé benyújtani. 

-  Amennyiben a gyermek a bölcsődei ellátást 1 hónapig indokolatlanul nem veszi 
igénybe, az a gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni 
ellátásának (bölcsődei ellátás) megszűntetését vonhatja maga után. Az ismételt 
indokolatlan hiányzás a házirend súlyos megsértésének minősül! Indokolatlan 
hiányzás esetén a szülő, törvényes képviselő részére levélben felszólítás kerül 
kiküldésre, hogy igazolja a gyermek távollétét. Amennyiben erre a levél 
kézhezvételétől számított 5 napon belül nem kerül sor, a gyermek bölcsődei 
jogviszonya megszüntetésre kerül, melyről írásban értesítést küldünk.  

-  Amennyiben a kisgyermeknevelők bármilyen külsérelmi, bántalmazásra utaló jelet 
észlelnek, különösen, ha erről a gyermek is beszámol, a kisgyermeknevelőknek 
törvényben előírt kötelezettségük, hogy a megfelelő szervek felé jelzést tegyenek. 

-  A gyermekek cumijait, alvókáit kérjük jellel ellátni, és tisztaságát biztosítani. 
-  A bölcsődébe a sajátos nevelési igényű gyermekeket 1 hónapos próbaidővel vesszük 

fel. 
-  A család és a bölcsőde kapcsolatának szélesítése és erősítése érdekében lehetőséget 

adunk a szülővel történő fokozatos beszoktatáson túl a kisgyermeknevelő-szülő napi 
találkozásaira, az értekezletekre, csoportbeszélgetésekre. Bölcsődénk nyitott a 
családoknak a bölcsőde életébe való betekintésre is. Kérjük, hogy látogatásuk 
időpontját gyermekük kisgyermeknevelőivel előre egyeztessék. 

-  Az üzenőfüzetbe történő bejegyzéseiket szívesen és örömmel fogadjuk, akár a 
gyermek egészségi állapotára, akár a gyermek fejlődésére vagy otthoni eseményekre 
vonatkoznak. 
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-  Kérjük, hogy a térítési díjat az előre jelzett napon pontosan fizessék be! Fizetési vagy 
egyéb gondjaik esetén forduljanak bizalommal a bölcsőde szakmai vezetőjéhez, aki 
felvilágosítással és segítőkészséggel áll szíves rendelkezésükre. 

-  A félreértések elkerülése érdekében minden befizetés után a szakmai vezető vagy 
helyettese szóban felhívja annak a szülőnek a figyelmét, aki elmulasztotta a befizetést.  

-  Amennyiben a szülő nem fizeti be a térítési díjat, az intézmény felszólító levélben 
köteles értesíteni a szülőt a tartozásról. Ha a felszólításra sem egyenlíti ki a tartozást, 
abban az esetben az intézmény intézkedik a tartozás behajtásáról 

-  Kérjük, hogy a bölcsődébe élelmiszert ne hozzanak be! 
-  Kérjük, hogy a bölcsődébe balesetveszélyes tárgyakat, játékokat ne hozzanak be! 
-  Kérjük a gyermekek körmeit rövidre vágni a balesetveszély, és a sérülések elkerülése 

végett! 
-  A bölcsőde egész területén tilos a dohányzás! 
-  A gyermekek biztonsága érdekében kérjük az ajtókat, és a kiskaput zárják be, a 

kiskapun a riglit zárják be! 
 

Jogosultak érdekvédelme: 
Az 1997. évi. XXXI. tv 35 - 37.§-a értelmében :  

-  A bölcsődei ellátásban részesülők érdekeinek védelmére Érdekképviseleti Fórumot (a 
továbbiakban: fórum) kell létrehozni. 

-  A szülő vagy törvényes képviselő a gyermek érdekeinek védelme, a gyermeki jogok 
sérelme, továbbá az intézmény  dolgozói kötelezettségszegése esetén panaszjoggal 
élhet a bölcsőde vezetőjénél, vagy az érdekképviseleti fórumnál. Az intézmény 
vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja és tájékoztatást ad a 
panasz orvoslásának módjáról, intézkedésről írásban 15 napon belül. 

-  Ha a szülő, törvényes képviselő nem ért egyet a vizsgálat eredményével, vagy a 
megtett intézkedéssel az intézmény fenntartójához fordulhat.  

-  Az érdekképviseleti fórum megvizsgálja a hatáskörébe tartozó panaszokat, 
intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál.  

-  Az érdekképviseleti fórum véleményt nyilváníthat a gyermekeket érintő ügyekben, 
javaslatot tehet az intézmény működésével kapcsolatban. 

-  A házirend elfogadásánál egyetértési jogot gyakorol. 
-  A fórum tagjai: 

o az ellátásban részesülő gyermekek szülei vagy más törvényes képviselői közül 
2 fő 

o az intézmény dolgozói közül 1 fő 
o fenntartó képviseletében 1 fő 
o A mindenkori tagok névsora a faliújságon jól látható helyen kifüggesztésre 

került.  
-  A fórum testületként működik.  
-  A fórum alkalomszerűen működik, összehívásáról a vezető gondoskodik. 
-  A fórum döntéseit a tagok többségének egyetértésével hozza meg, melyhez a tagok 

többségének jelenléte szükséges. 
-  A fórum feladatai: 

o megvizsgálja az elé terjesztett panaszokat, 
o dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben, 
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o intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, az intézmény szakmai 
ellenőrzését ellátó megyei gyámhivatalnál, illetve más hatáskörrel rendelkező 
szervnél, 

o véleményt nyilváníthat az intézmény vezetőjénél a gyermeket érintő ügyekben, 
o javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett 

szolgáltatások tervezéséről, működéséről, valamint az ebből származó 
bevételek felhasználásáról, 

o egyetértési jogot gyakorol az intézmény házirendjének jóváhagyása 
tekintetében. 

-  Gyvt. 36. § (1) A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, továbbá a 
gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek a 
házirendben foglaltak szerint panasszal élhetnek az intézmény vezetőjénél vagy az 
érdekképviseleti fórumánál 

-  az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, 
-  a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói 

kötelezettségszegése esetén, 
-  a 136/A. § szerinti iratbetekintés megtagadása esetén. 

-  (2) Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja, 
és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A gyermek 
szülője vagy más törvényes képviselője, az intézmény fenntartójához vagy a 
gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője vagy az 
érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, 
vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet. 

-  A gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője, továbbá a gyermekek érdekeinek 
védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek panasszal élhetnek a fórumnál. 

-  Ha a panaszt tevő a vizsgálat eredményével, illetve a megtett intézkedéssel nem ért 
egyet, vagy a vizsgálat eredményéről 15 napon belül nem kap értesítést, a panasz 
orvoslása érdekében Hetes Község Önkormányzatához, illetve a területileg illetékes 
gyermekjogi képviselőhöz fordulhat. A mindenkori gyermekjogi képviselő neve, 
elérhetőségei a faliújságon kifüggesztésre került. 

 
 

A házirend betartását köszönjük! 
3. számú melléklet 
 
Csillagszem Bölcsőde 
            Hetes 
      Hársfa u.10. 
            7432 
Telefon:82/585-010  
 Mobil: 0630/7569-074 
 E-mail:csillagszembolcsi@gmail.com 
 

Bölcsődei jelentkezési lap 
 
Gyermek adatai: 
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Gyermek neve:  

Születési helye, ideje:  

Lakcíme:  

Állampolgársága:  

TAJ száma:  

Gyógyszerallergia:  

Ételallergia:  

Egyéb allergia, betegség, 
tartós betegség: 

 

Gyermek háziorvosa:  

Gyermek védőnője:  

 
Gyermek felvételét kérem: _______ év _____________ hó ______ naptól. 
 
Gyermek felvételének rövid indoklása: 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________Kérem, aláhúzással jelölje, ha 
valamelyik feltétel igaz Önre/gyermekére! 
- egyedülálló szülő 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 
- hátrányos/ halmozottan hátrányos helyzetű 
- szülők betegsége miatt gyermeke napközbeni felügyeletében segítséget igényel 
- családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek 
- a gyermek nevelésbe vételét a gyámhatóság rendelte el 
- a gyermek védelembe vételét elrendelte a gyámhatóság 
- jelenleg GYED-en vagyok gyermekemmel 
 

         Szülők/törvényes képviselők adatai 

 Anya Apa 

Név:   
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Leánykori név:   

Születési hely, idő:   

Telefonszám:   

E-mail cím:   

Lakcím:   

Munkahely:   

Foglalkozása:   

 

_____________, 20__ év __________ hó ___ nap 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 

   _____________________________________ 

   Szülő/törvényes képviselő aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. számú melléklet 
 
Ezüstjuhar Szociális Központ 
     Csillagszem Bölcsőde 
           Hetes 
      Hárfa u.10. 
          7432 
Telefon:82/585-010 
Mobil:06-30/756-9074 
E-mail: csillagszembolcsi@gmail.com 

 
Bölcsődei felvételi kérelem 
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A felvételre kért gyermek adatai: 
Név  
Anyja neve  
Állampolgársága  
Születési hely, idő  
TAJ szám  
Lakóhely  
 
Édesanya adatai: 
Név:  
Születési név  
Anyja neve  
Állampolgársága  
Születési hely, idő  
Lakóhely  
Telefonszám  
Foglakozás  
Munkahely neve, címe  
 
Édesapa adatai: 
Név:  
Anyja neve  

Állampolgársága  

Születési hely, idő  
Lakóhely  

Telefonszám  

Foglakozás  
Munkahely neve, címe  

 
Eltartott gyermekek száma összesen:......(fő) 
További eltartott gyermekek: 

Testvérek neve Születési ideje Hol vannak elhelyezve 
(bölcsőde, óvoda, iskola) 

   

   

   

   

 
A bölcsődei ellátás igénybe vételének várható kezdete:............................ 
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Azon körülmény(ek), amelyekre tekintettel a törvényes képviselő a gyermek bölcsődei 
felvételét kéri a megfelelő(ke)t kérjük x-szel bejelölni): 

o a gyermek szüleinek, nevelőinek, gondozóinak munkavégzése 

o a gyermek szüleinek, nevelőinek, gondozóinak munkaerő piaci részvételt elősegítő 
programban, képzésben való részvétele  

o a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

o a gyermeket egyedülálló (hajadon, nőtlen, özvegy, vagy házastársától külön él, kivéve, 
ha élettársa van) szülője neveli 

o a felvételre kért gyermekkel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma eléri 
vagy meghaladja a három főt 

o a gyermek családja családgondozásban részesül, és a gyermek fejlődése érdekében 
állandó napközbeni ellátásra van szüksége 

o a gyermek szülője orvosilag igazolt állapota az ellátást biztosítani egyáltalán nem vagy 
csak részben tudja 

o a gyermeket a gyámhatóság határozata alapján gyámként kirendelt hozzátartozója 
neveli 

o Amennyiben nem munkavégzés miatt kérik a gyermek felvételét (pl.: fejlődése 
érdekében), úgy a felvételi kérelmet megalapozó igazolásokat (pl.: orvosi igazolást, 
családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, védőnő javaslatát) kell a jelentkezéssel 
benyújtani. 
 

A kérelem egyéb indoka: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Védőnő igazolása 
(a védőnő tölti ki) 

 
1. A kérelmezett gyermek adatai 
 
Neve: ______________________________________________________________ 
Születési helye, ideje: ______________________________________________ 
Anyja neve: ________________________________________________________ 
 
Kérjük az alábbi kérdésekre a megfelelő választ aláhúzással jelölni, illetve a hiányzó adatokat 
kitölteni!  
 
A gyermek fejlettsége korának megfelelő: 

• Igen 
• Nem, indokolás: _____________________________________________ 



Csillagszem Bölcsőde  Szakmai program 

- 55 - 
 

Gyógyszerérzékenység 
• Fennáll:  ____________________________________________________ 
• Nem áll fenn. 

Különös bánásmódot 
• Igényel: _____________________________________________________ 
• Nem igényel. 

Speciális étrendet 
• Igényel: _____________________________________________________ 
• Nem igényel. 

Veszélyeztetettségi ok 
• Nincs. 
• Van:_________________________________________________________ 

Egyéb megjegyzés a gyermekre vonatkozóan: 
            
            
            
                             
             
 
  ,   év  hónap  nap 
 
         
                                                                                    
                 Védőnő aláírása 
 
 
 
 
 
Csatolandó dokumentumok a bölcsődei felvételi kérelemhez 
• a gyermek TAJ kártyájának és lakcímkártyájának másolati (fénymásolt) példányát 
• orvosi igazolás a gyermek háziorvosától, arra vonatkozóan, hogy a gyermek egészséges, 

közösségbe mehet, 
• szülők, törvényes lakcímkártyájának, TAJ kártyának másolati (fénymásolt) példányát 
• amennyiben a szülők munkavégzésükre tekintettel kérik a bölcsődei elhelyezést, úgy a 

gyermekkel közös háztartásban élő szülők, vagy a szülő házastársa élettársa 
vonatkozásában a munkáltatói igazolást keresőtevékenység folytatásáról, 

• amennyiben a szülők munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való 
részvételükre tekintettel kérik a bölcsődei elhelyezést, úgy az illetékes munkaügyi 
kirendeltség igazolását a munkaerő-piaci képzésben való részvétel tényéről, idejéről 

• tanulói/hallgatói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási 
igazolást, 

• az orvos által kiállított igazolást arról, hogy a szülő orvosilag igazolt állapota a gyermek 
napközbeni ellátását egyáltalán nem, vagy csak részben tudja biztosítani 

• amennyiben a szülő egyedülálló, a Magyar Államkincstár igazolását a magasabb összegű 
családi pótlék folyósításáról 
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• három vagy több kiskorú gyermek nevelése esetén, a Magyar Államkincstár igazolását a 
családi pótlék folyósításról 

• a rendszeres gyermekvédelmi támogatást megállapító határozat másolatát. 
 
        Alulírott   Szülő/Törvényes képviselő hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat 
(Lakcím kártyán, TAJ kártyán szereplő adatok), továbbá gyermekem személyes adatait 
(Lakcím kártyán, TAJ kártyán szereplő adatok), a bölcsőde a törvényben meghatározott 
nyilvántartások vezetéséhez felhasználhassa, valamint ezen dokumentumokat lemásolva 
gyermekem személyi anyagában, zárt szekrényben tárolja. 

     Büntetőjogi felelősségem (felelősségünk) tudatában kijelentem (kijelentjük), hogy a 
fenti adatok a valóságnak megfelelnek, az esetleges változásról tájékoztatjuk a 
bölcsődevezetőt. 

 

Hetes, 20___év _______________hó ____nap 

 

________________________________                  ________________________________ 
 Apa (törvényes képviselő) aláírása            Anya (törvényes képviselő) aláírása 
 

  
 
 
 

A bölcsődevezető javaslata 
 
 
 

Igazolom, hogy       nevű gyermek törvényes 

képviselője a mai napon az intézményben látogatást tett. 

 

Észrevételeim, javaslatom (nem kötelező kitölteni): 

            

            

            

           ______ 

 

Hetes,   év  hónap  nap 
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                                                                                         Bölcsődevezető aláírása 

 
Nyilatkozat 

     

Alulírott (Szülő/Törvényes képviselő)_______________________________________  

engedélyezem vagy nem engedélyezem 

(kérem a megfelelő rész aláhúzását), 

hogy gyermekemről(neve)__________________________________________________ 

az intézményben készített fotókat és videofelvételeket a bölcsőde szakmai anyagaiban 

(Szakmai Program, tájékoztató, faliújság, szakmai előadások, konferenciákon, honlapon, 

kiadványokon, szakmai filmeken, plakátokon, facebook-on –nyilvános - stb.) felhasználhassa, 

és nyilvánosságra hozhassa, melyeket az intézmény népszerűsítése, valamint tájékoztatás 

céljából használunk fel. 

 

Hetes,20___._____hó_____nap 

                                                          _____________________________________ 

                                                                           Szülő (Törvényes képviselő) aláírása 

  5. számú melléklet 
 
Ezüstjuhar Szociális Központ 
     Csillagszem Bölcsőde 
           Hetes 
      Hárfa u.10. 
          7432 
Telefon:82/585-010 
Mobil:06-30/756-9074 
E-mail: csillagszembolcsi@gmail.com 

 
 



Csillagszem Bölcsőde  Szakmai program 

- 58 - 
 

Szülői nyilatkozat a tájékoztatási kötelezettség megtörténtéről                                                                  
(1997. évi XXXI. törvény 33. § (2) bekezdés alapján) 

 
 

  Alulírott _____________________________ nyilatkozom és aláírásommal igazolom, 

hogy az intézmény képviselője a Törvény által rárótt tájékoztatásról informált:  

 

• az ellátás tartamáról és feltételeiről, 

• az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról (többek közt az 

elektronikus formában kezelt TAJ alapú igénybevevői nyilvántartásról)  

• az intézmény házirendjéről 

• a gyermek napirendjéről 

• a panaszjog gyakorlásának módjáról 

• a fizetendő térítési és gondozási díjról 

• a jogosult jogait és érdekeit képviselő érdekképviseleti fórumról.  

 

Hetes, _____ év_____ hó _____ nap 
                                                                                ____________________________ 

                                                                         Törvényes képviselő 
                                                                                  
 
 
 
 
6. számú melléklet 

Nyilatkozat 
a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és 

óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez69 

1. Alulírott ........................... (születési név: .............................., születési hely, idő ................., 

..... ... ...; anyja neve:............................) ........................................ szám alatti lakos, mint a 

1.1. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja 

neve: ...................................................), 

1.2. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja 

neve: ...................................................),* 

1.3. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja 

neve: ...................................................),* 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1100328.kor#lbj68id197d
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szülője/más törvényes képviselője/gondviselője (a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti 
gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, 
mivel a gyermek(ek):** 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ...... év .................. hónap ...... 
napjától, 

b) tartósan beteg vagy fogyatékos, 
c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 
d)70 családjában három vagy több gyermeket nevelnek,*** 
e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy 
----------------------------------------------------------------------- 
f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb 

munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 
csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át. 

1a.71 Az étkeztetés biztosítását 
□ kizárólag a déli meleg főétkezés, vagy 
□ a déli meleg főétkezés mellett egy kisétkezés, vagy 
□ a déli meleg főétkezés mellett két kisétkezés, vagy 
□ bölcsőde, mini bölcsőde esetében a déli meleg főétkezés mellett a reggeli főétkezés és 

két kisétkezés vonatkozásában kérem. 

1b.72 Kérem diétás étrend biztosítását: igen / nem (a választott lehetőség aláhúzandó!) a 
következő egészségi állapotra tekintettel: ...................................................... 

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek, egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés 
normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához. 

Dátum: ................................................ 

.................................................... 
az ellátást igénybe vevő 

(szülő, más törvényes képviselő, nevelésbe vett gyermek 
esetén az ellátást nyújtó nevelőszülő, intézményvezető) 

aláírása 

* A pont csak akkor töltendő, ha az ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után 
ugyanazon jogcímen igényli a szülő/más törvényes képviselő/gondviselő a normatív 
kedvezményt. Ha különbözik a jogcím, gyermekenként külön nyilatkozatot kell kitölteni. A 
gyermekek számának megfelelően a sorok értelemszerűen bővíthetőek. 

** A megfelelő pont jelölendő! Az f) pont kizárólag abban az esetben jelölhető, 
amennyiben az ellátást igénybe vevő gyermek az a)-e) pontok szerinti feltételek egyikének 
sem felel meg. 

*** A gyermekek számának meghatározásánál figyelembe veendő gyermekek köre: az egy 
lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven 
aluli gyermek; a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai 
oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt 
vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermek és életkortól 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1100328.kor#lbj69id197d
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1100328.kor#lbj70id197d
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1100328.kor#lbj71id197d
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függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek, kivéve a nevelőszülőnél 
ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett 
gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. számú melléklet 
 
Ezüstjuhar Szociális Központ 
     Csillagszem Bölcsőde 
           Hetes 
      Hárfa u.10. 
          7432 
Telefon:82/585-010 
Mobil:06-30/756-9074 
E-mail: csillagszembolcsi@gmail.com 
 

Várólista 
 
 
Ssz. Gyermek 

neve 
Születési 
hely, idő 

Szülő/Törvényes 
képviselő neve 

Elérhetőség Kérelem 
beadásának 
időpontja 
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8. számú melléklet 
 
Csillagszem Bölcsőde 
            Hetes 
      Hársfa u.10. 
            7432 
Telefon:82/585-010  
Mobil: 0630/7569-074 
E-mail:csillagszembolcsi@gmail.com 

 
Megállapodás Időszakos gyermekfelügyelet 

 

  Mely létrejött az Csillagszem Bölcsőde Hársfa utca 10. képviseletében a szolgáltatást nyújtó 

bölcsődevezető__________________________, 

valamint______________(gyermek)_______________________(szül.hely,idő) 
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______________________(lakóhely) kiskorú gyermek képviseletében eljáró törvényes 

képviselője_______________(szülő neve)___________________ 

(lakóhely) (továbbiakban Igénybevevő) közt időszakos gyermekfelügyeleti bölcsődei ellátás 

biztosítása tárgyában az alábbiak szerint:  

Az Intézmény, az Igénybevevő által csatolt igazolások alapján (orvosi igazolás, mely igazolja, 

hogy a gyermek egészséges és közösségbe jöhet; továbbá bemutatja a kötelező védőoltásokról 

szóló igazolást, illetve a gyermek egészségügyi 

kiskönyvet)_____________________időponttól biztosítja fent nevezett gyermek időszakos 

gyermekfelügyeleti ellátását. 

    A szolgáltatás bölcsődei csoport üres férőhelyein, felvétel nélkül, szülő vagy más törvényes 

képviselő által igényelt időre és alkalommal vehető igénybe, amennyiben a bölcsőde 

alapfeladatát nem veszélyezteti. A szolgáltatás hétköznap, bölcsődei nyitvatartási időben (6-

18) kérhető. 

 

A bölcsőde az alábbi ellátásokat biztosítja a gyermek számára: 

-  a nevelés- gondozás feltételeit, így különösen 

-  a törvényes képvisel közreműködésével történ fokozatos beilleszkedés lehetőségét, 

-  megfelel textíliát és bútorzatot, 

-  a játéktevékenység feltételeit, 

-  a szabadban való tartózkodás feltételeit, 

 

-  a sószoba térítésmentes használatát, 

-  az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést az energia- és 

tápanyagbeviteli, illetve élelmiszer-felhasználási ajánlásokat tartalmazó jogszabályban 

meghatározottak szerint. 

Az igénybevevő vállalja a szolgáltatásért fizetendő térítési díj 

összegének__________Ft/óra, továbbá az étkezésért fizetendő díj ____ Ft megfizetését, 

mely négyszeri étkezést biztosít az Igénybevevő számára.  

 

Az időszakos gyermekfelügyeleti térítési díját a Csillagszem Bölcsőde Pénzkezelési 

Szabályzatának megfelelően köteles a bölcsőde szakmai vezetője, ill. távolléte esetén 

helyettese elszámolni. A befizetés, a szolgáltatás igénybevételének napján a bölcsőde 

irodájában a szakmai vezetőnél vagy helyettesénél történik. 
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A Megállapodást és a tájékoztatást a felek – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – 
tudomásul vették és aláírták. 

 
A megállapodás 1 példányát az aláírással egyidejűleg átvettem. 

 
 
Hetes, 20___év______hó_____nap 

 
 

 
____________________                                          _____________________ 
Törvényes képviselő                                            Szakmai vezető 
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I. Általános rendelkezések 
 
A költségvetési szerv megnevezése: 
Ezüstjuhar Szociális Központ – Csillagszem Bölcsőde /továbbiakban: Intézmény/ 
 
Az Intézmény székhelye: 7432 Hetes, Vikár B. u. 74/C. 
 
Az Intézmény telephelye: 7432 Hetes, Hársfa u. 10. 
 
Az intézmény működésére szóló jogszabályok megjelölése: 

-  1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
-  369/2013. (X. 24. ) Kormány rendelet A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 
-  328/2011 (XII.29.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és szakellátások térítési díjáról és igénylésükhöz felhasználható 
bizonyítékokról 

-  15/1998 (IV.30) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről 

-  235/1997 (XII.17) Kormány rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó 
szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 

-  1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
-  2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 
-  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban: Szoctv.) 
-  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 
-  A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és 

ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII.29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Szmr.) 
-  A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: SzCsM 
rend.) 

-  A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati 
azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: Nyr.) 

Az intézmény alapítója és fenntartója: 
Hetes Község Önkormányzata 
7432 Hetes, Rákóczi u. 34. 
Az intézmény alapító okiratának kelte, az alapítás időpontja: 2011. 
Az intézmény gazdálkodási besorolása: 
Részben önállóan működő költségvetési szerv. 
Az intézmény közfeladata: 
Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 42. § (1) 
szerinti ellátás biztosítása. 
 
Az intézmény működési területe: 
Somogy megye közigazgatási területe. 
 
Az intézmény formája és típusa: 
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Formája: Gyermekek napközbeni ellátása 
Típusa: Bölcsőde 
 
Az intézmény államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
 
Az intézmény alaptevékenysége: 
Gyermekek napközbeni ellátása – bölcsődei ellátás. 
 
Az intézmény alaptevékenységének Kormányzati funkció szerint besorolása: 
 

 
Az intézmény költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét a fenntartó önkormányzat polgármestere nevezi ki. 
 
Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó jogszabályok megjelölése:    
 Foglalkoztatási jogviszony Jogviszonyt szabályozó jogszabály 

 
1. munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

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

2. megbízási szerződéses 
jogviszony 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 

 
 
Az alapító jogosultsága az intézmény vagyona felett: 
Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvénye az irányadó. 
 
A szakfeladat törvényességi felügyeletét ellátó szerv:  
Hetes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 
A szakfeladat szakmai felügyeletét ellátó szerv:  
Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
Statisztikai számjele: 15794378-8730-322-14 
 
Adóhatósági azonosító száma: 15794378-1-14 
 
Törzskönyvi azonosító száma: 794376 
 
Az intézmény ellátotti férőhelyeinek száma: 24 fő 

Kormányzati funkció megnevezése Kormányzati funkciószám 

Gyermekek napközbeni ellátása 104030 

Gyermekek bölcsődei ellátása 104031 

Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035 

Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 104036 
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Az intézmény képviselete: 
Az intézmény képviseletére, a kiadmányozási jogkör gyakorlására az intézmény vezetője 
jogosult. Az őt helyettesítő személyt azzal a korlátozással illeti meg, ez a jogkör, hogy a 
szerződésen alapuló kötelezettségvállalást csak rendkívül indokolt esetben kárenyhítés céljából 
jogosult aláírni, arról azonban köteles értesíteni a felettesét. Az intézmény vezetőjét helyettesítő 
személy az alapvető munkáltatói jogokat 10 munkanap távollét után gyakorolhatja. 
Az intézményvezető vagy a helyettesítését gyakorló személy az intézményt aláírásával és 
hivatalos bélyegző lenyomatával jegyzi. A bélyegző tartalmazza az intézmény elnevezését, 
székhelyének megjelölését. Az intézménynél rendszeresített bélyegzők használatáról a 
fenntartó belső szabályzata rendelkezik. 
Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendje: 
A kötelezettségvállalás részletes szabályait a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 
érvényesítés rendjének szabályzata tartalmazza. (fenntartó szabályzata) 
 
Utasítási jog gyakorlásának szabályai 
A munkavállaló a munkát a munkáltató utasítása szerint köteles ellátni. A munkáltató utasítási 
joga kiterjedhet a munkavégzés egész folyamatára, annak módjára, helyére és idejére, a 
munkavégzés valamennyi fázisára. A munkáltatói jogkör gyakorlójára hárul a munka 
megszervezésének, irányításának és ellenőrzésének kötelezettsége, amelyhez szükségszerűen 
járul a munkáltatói jogkör-gyakorló és a munkavállaló közötti, alá-, fölérendeltségen alapuló 
kapcsolat. Mindez 
nem mentesíti a munkavállalót kötelezettségeinek külön munkáltatói utasítás nélküli 
teljesítésének kötelezettsége alól. Az intézményen belül a vezetői utasítások írásbeliek és 
szóbeliek lehetnek. Az írott formában megjelenő normatív jellegű utasításokat az arra kijelölt 
személy készíti elő és tartja nyilván. Közzétételről az intézmény vezetője gondoskodik. 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 
A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény 
adatait, a szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény 
működési szabályait. 
 
Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 
Az intézmény törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő 
alapdokumentumok határozzák meg. 
 
Alapító okirat 
Az alapító okirat tartalmazza az intézmény működésére vonatkozó legfontosabb adatokat, 
melyet Hetes Község Önkormányzata készített el. 
 
Egyéb dokumentumok 
Az intézmény működését meghatározó dokumentum a Szervezeti és Működési Szabályzat, 
valamint azok mellékletét képező, a szakmai és gazdasági munkát segítő különféle 
szabályzatok, munkaköri leírások. 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 
Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazódott feladat- és 
hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével 
kell alkalmazni. 
Az SZMSZ hatálya kiterjed: 

-  az intézmény vezetőire, 
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-  az intézmény dolgozóira, 
-  az intézményben működő testületekre, szervezetekre, közösségekre, 
-  az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. 
 

 
II. Az intézmény szervezete – szervezeti tagozódása 

 
Az intézmény székhelye:  
Ezüstjuhar Szociális Központ  
7432 Hetes, Vikár B. u. 74/C. 
 
Az intézmény telephelye:  
Csillagszem Bölcsőde  
7432 Hetes, Hársfa u. 10.  

II.1. Az intézmény belső szervezeti egységeinek főbb feladatai 
Az intézmény belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál elsődleges 
cél, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a 
követelményeknek megfelelően. 

a) Általános feladatok 
A Bölcsőde alaptevékenysége a 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról 42. § (1) szerinti ellátás biztosítása. 
A bölcsőde egészségnevelési, preventív, egészségügyi, nevelési, szociális és családsegítő 
funkciót tölt be. 
A gyermekek étkeztetését vásárolt élelmezéssel oldjuk meg. 
A Bölcsőde esetében alaptevékenységének ellátása mellett fontos a szülőkkel, különösen 
a szociálisan rászorult gyermekek szüleivel való kapcsolattartás, a rendszeres 
tájékoztatás. 

 
b) Ellátottak köre 

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő 20 hetes és 3 éves 
korú gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végző 
intézmény. 
A bölcsőde igénybevétele a vonatkozó jogszabályok alapján történik. 

 
c) A bölcsőde fő szakmai feladatai 

A bölcsődei nevelés-gondozás során a gyermek életkorának és egészségi állapotának 
megfelelően biztosítja: 

-  A biztonságos és szakszerű ellátást, szeretetteljes és személyre szabott egyéni 
bánásmódot, 

-  A törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedést, 
-  A játéktevékenység feltételeit, 
-  A nevelés-gondozás higiénés feltételeit, 
-  A szabadban való tartózkodást, 
-  Textíliát és bútorzatot 
-  Megfelelő étkezést. 

 
d) Nevelői program 
-  A gyermekek fejlesztését, a játéktevékenység változatosságát a kisgyermeknevelők által 

összeállított nevelő programok biztosítják. 
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-  Egy-egy témával különböző megvilágításban ismerkednek a gyerekek – kihasználva a 
mondóka, vers, a mese, ének-, kézügyesség-fejlesztés és nagymozgás lehetőségeit. 

-  A bölcsődei nevelés eredményessége az optimális személyi és tárgyi feltételek 
függvénye. 

-  A bölcsődében érdekképviseleti fórum működik. 
-  Engedélyezett férőhelyszám: 24 fő 
-  Üzemeltetését tekintve napos bölcsőde, napi 12 órás nyitva tartással. 
-  A hivatalos munkaszüneti napokon, valamint az éves karbantartás időtartamára (2 hétre) 

a bölcsőde zárva tart. 
-  Azon szülők részére, akik a karbantartási munkálatok idejére gyermekeik elhelyezését 

nem tudják biztosítani a bölcsőde ügyeletet biztosít a szünet 2. hetére. 
 

II.2. Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoport 
-  Ellátja az intézményhez tartozó szakfeladatok végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi 

teendőket. 
-  Gondoskodik az intézmény költségvetésének elkészítéséről, összeállítja a 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 
-  Biztosítja az intézmény pénzellátását. 
-  Ellátja az intézmény használatában lévő önkormányzati vagyon kezelésével kapcsolatos 

feladatokat. 
-  Gondoskodik a számviteli feladatok ellátásáról, a számviteli előírások betartásáról, az 

előírt adatszolgáltatásokról. 
-  Ellátja a gazdálkodással kapcsolatos belső ellenőrzési feladatokat az alábbi 

alapelveknek megfelelően. 
-  A munkafolyamatokba épített ellenőrzéssel kapcsolatosan gondoskodik a gazdasági 

folyamatok olyan megszervezéséről, mely biztosítja, hogy: 
o Egyes gazdasági folyamatok megszakítás nélkül ellenőrzésre kerüljenek, 
o A hibák, nem kívánatos jelenségek időben felismerhetőek és 

megakadályozhatóak legyenek, 
o A gazdasági folyamatokban jelentkező rendellenességek megszüntetésére gyors 

intézkedések történjenek, 
 
 

II.3. Munkaköri leírások 
Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatainak leírását a munkaköri leírások 
tartalmazzák. 
A munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a 
szervezetben elfoglalt helyét, munkakörének megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségeit 
névre szólóan. 
A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint feladat 
változása esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani kell. 
A munkaköri leírások elkészítéséért felelős: 
Vezető és beosztott dolgozók esetében is az intézményvezető. 
 
Az intézmény vezetése és a vezetők feladatai, a beosztott munkatársak feladatai (a 
teljeskörű feladatkört a munkaköri leírás tartalmazza) 

a) Ezüstjuhar Szociális Központ intézményvezető feladatai 
-  vezeti az intézményt, felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért, 
-  biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, 
-  képviseli az intézményt külső szervek előtt, 
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-  tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének 
valamennyi területét, 

-  gyakorolja a munkáltatói jogokat, 
-  ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben 

és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, 
-  elkészíti, elkészítteti az intézmény SZMSZ-ét és más, kötelezően előírt szabályzatait, 

rendelkezéseit, 
-  támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek 

tevékenységét, 
-  folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, 

munkáját. 
-  meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, 
-  gondoskodik az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeiről, 
-  beszámoltatja a részegységben dolgozó szakmai vezetőket a végzett munkájukról, 
-  folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény ellátási színvonalát,  
-  részt vesz a szakmai értekezleteken, konferenciákon, 
-  figyelemmel kíséri a szakirodalmat, 
-  elkészíti a közvetlen beosztottai munkaköri leírását, 
-  kivizsgálja az intézmény működésére vonatkozó panaszokat és bejelentéseket, 

gondoskodik a panaszok orvoslásáról, 
-  gondoskodik az intézmény keretein belül működő érdekvédelmi szervezetek 

működéséhez szükséges feltételek biztosításáról, 
-  távolléte esetén helyettesítését az intézményvezető ápoló, a bölcsőde tekintetében az 

arra megbízott szakdolgozó látja el. 
-  irányítja a bentlakásos ellátás munkáját, 
-  biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, 
-  támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek 

tevékenységét, 
-  folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, 

munkáját. 
-  gondoskodik az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeiről, 
-  folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény ellátási színvonalát,  
-  felügyeli, hogy az intézmény dolgozói az ellátottaknak az elvárható tiszteletet minden 

körülmények között megadják, emberi méltóságuk és jogaik ne sérüljenek, 
-  gondoskodik arról, hogy a dolgozók foglalkozásbeli titoktartási kötelezettsége 

érvényesüljön, 
-  munkavégzése szabályozása a munkaszerződésben foglaltak szerint történik: 

munkavállalót megillető pótlékok:  
o közalkalmazotti alapilletmény 250%-ával megegyező – vezetői pótlék 
o Táblázat szerint – szociális ágazati pótlék, szociális kiegészítő pótlék 

 
b) A Bölcsőde szakmai vezetője 
-  Megteremti a bölcsőde működési, személyi és tárgyi feltételeit, kialakítja a bölcsőde 

házirendjét. 
-  Értékeli, segíti, ellenőrzi a bölcsődei dolgozók munkáját, annak érdekében, hogy a 

bölcsődében gondozott gyermekek harmonikusan fejlődjenek. A helyi adottságok 
figyelembevételével megszervezi a bölcsőde munkarendjét a kisgyermeknevelőkkel 
együtt, a dolgozók munkabeosztását és a gyermekek napirendjét. Irányítja és ellenőrzi 
a bölcsőde nevelési és gondozási feladatainak ellátását. 
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-  A gyermekcsoportok napirendjének kialakításánál figyelembe veszi a csoport 
összetételét, életkori sajátosságát, dolgozói ellátottságát. Törekszik arra, hogy minden 
csoportnak állandó kisgyermeknevelői legyenek. 

-  Ahol sérült gyermek/ek ellátására kerül sor, megteremti, biztosítja és ellenőrzi a 
működés feltételeit és a tevékenységet. 

-  Az orvosi vizsgálatoknál általában jelen van, ezáltal valamennyi gyermek egészségügyi 
állapotáról tájékozott. Ha egy gyermek megbetegszik, gondoskodik arról, hogy a szülőt 
mielőbb értesítsék, és a gyermeket elvigyék a bölcsődéből. Fertőző megbetegedés 
esetén végrehajtja az ÁNTSZ vonatkozó utasításait. 

-  Mivel nincs gazdasági ügyintéző, illetve élelmezésvezető, feladatkörébe tartozik a 
bölcsőde gazdasági ügyvitelének ellátása, pénzkezelése, az előírt nyilvántartások 
vezetése, az élelmezéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Feladata a térítési díj beszedése 
és elszámolása az Önkormányzat pénzügyi csoportja felé. 

-  A bölcsőde egész dokumentációjának megfelelő, naprakész, hiteles és pontos 
vezetéséért felel. Ellenőrzi a kisgyermeknevelőknek a gyermekekkel kapcsolatos 
dokumentációs munkáját. 

-  Kezeli a bölcsőde gyógyszerkészletét. 
-  Gondoskodik a bölcsődére, mint intézményre vonatkozó rendeletek, utasítások, 

jogszabályok végrehajtásáról, illetve betartásáról. 
-  Gondoskodik a bölcsőde helyiségei kihasználásának optimalizálásáról. 
-  Végzi a munkaerő szervezését, felelős a kiválasztásáért és betanításáért. Elkészíti a 

dolgozók munkaköri leírását. Éves munkatervet készít a dolgozók képzésére, 
továbbképzésére, szabadságolására, a bölcsőde üzemeltetési idejére vonatkozóan. 

-  Gondoskodik a bölcsőde tatarozásáról, karbantartásáról, felújításáról, az elhasználódott 
felszerelési tárgyak pótlásáról, a bölcsőde tisztaságáról és rendjéről. 

-  Gondoskodik a munkavédelmi utasítások betartásáról. 
-  Kapcsolatot tart a családokkal, mindazokkal, akik a prevenció és az alapellátás területén 

a gyermekkel, illetve a gyermek családjával kapcsolatba kerülhetnek (védőnői szolgálat, 
házi gyermekorvosi szolgálat, nevelési tanácsadó, családgondozó, a helybeli és 
környező óvodák, a hasonló profilú gyermekintézmények, a korai fejlesztés 
szakemberei, a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekvédelem szakemberei, a gyámügy). 

-  Kapcsolatot tart a működtetővel, a szakmai irányítást végzőkkel és az egészségügyi 
szakfelügyelettel. 

-  Szakmai tudását a követelményeknek megfelelően szinten tartja, illetve fejleszti. 
-  Felelős a bölcsődében történt eseményekért. 

 
c) Bölcsődevezető-helyettes 
-  Kinevezése szerint kisgyermeknevelői feladatokat lát el, melyhez kapcsolódóan vezető-

helyettesi megbízással látja el a szakmai feladatokat. 
-  A bölcsőde szakmai vezetőjének távolléte idején képviseli az Intézményt, biztosítja a 

zavartalan működést.  
-  Megbízható a térítési díj beszedésével, ez esetben elszámolási kötelezettsége van az 

Önkormányzat pénzügyi csoportja felé. 
 

d) Kisgyermeknevelő 
-  A bölcsődevezető irányításával dolgozik, munkájában figyelembe veszi az orvos, a 

fejlesztő szakember szakmai útmutatását. 
-  Az egészséges csecsemő és kisgyermek testi és pszichés fejlődésének elősegítésére, 

követésére és értékelésére alkalmas pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi és 
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gondozástechnikai ismeretei birtokában segíti a gyermekek harmonikus fejlődését, az 
aktivitás, a kreativitás és az önállóság alakulását. 

-  Szakszerűen, az érvényben lévő módszertani elvek figyelembevételével neveli, 
gondozza a rábízott gyermekeket. 

-  Figyelemmel kíséri, hogy a bútorok és játékok a gyermekek fejlettségi szintjének és 
biztonságának megfelelőek legyenek. 

-  Csoportjában vezeti az előírt nyilvántartásokat. Munkája befejeztével szóban vagy 
írásban beszámol kolléganőjének a csoportban történtekről. 

-  A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, rendszeresen beszámol a gyermekkel kapcsolatos 
napi eseményekről. 

-  A szülőkkel együttműködve családlátogatási és beszoktatási tervet készít és 
megvalósítja azt. 

-  Részt vesz a szülői értekezleteken, illetve megtartja a csoport szülői értekezleteit. 
-  Gondoskodik a gyermekek rendszeres levegőztetéséről. 
-  Gondoskodik arról, hogy a gyermekek az időjárásnak és nemüknek megfelelően 

legyenek felöltöztetve. 
-  Betartja a higiénés követelményeket.  
-  Ha egy gyermek megbetegszik, jelenti a bölcsődevezetőnek és megmutatja a bölcsőde 

orvosának.  
-  Az orvos utasítása szerint ellátja a beteg gyermeket. 
-  Segédkezik az orvosi vizsgálatoknál, illetve az orvosi beavatkozásoknál. 
-  Részt vesz a munkaértekezleteken és továbbképzéseken.  
-  Felelősséggel tartozik a csoportjában elhelyezett leltári tárgyakért. 
-  A sérült kisgyermek gondozásával járó speciális feladatokat az útmutatásoknak 

megfelelően ellátja. 
 

e) Bölcsődeorvos 
-  A gyermek bölcsődébe történő beszoktatása után a részletes orvosi vizsgálat és az 

előzményi adatok összegyűjtése, feldolgozása. 
-  A bölcsődébe járó gyermekek időszakos orvosi vizsgálata során - csecsemő esetén havi, 

egy év felett negyedévenkénti gyakoriságban - a gyermek fizikai-, értelmi-, érzelmi 
állapotának, illetve szocializációjának ellenőrzése, amelyhez felhasználja a saját és a 
kisgyermeknevelői dokumentációt. 

-  A feltárt egészségügyi problémák kisgyermeknevelővel, szülővel, a gyermek 
háziorvosával történő megbeszélése, illetve szükség esetén szakvizsgálat kérés. /A 
többször módosított 98/1990.(V.1.) MT rendelet 19/b § (4) bekezdése alapján a 
gyermekvédelmi intézmények orvosainak (hasonlóan a szociális intézmények 
orvosaihoz) a szakorvosi ellátásra utalási jogosultsága azonos az alapellátás orvosaiéval 
(háziorvos, házi gyermekorvos). 

-  Baleset, betegség esetén elsősegélynyújtás, ill. a sürgős terápia megkezdése a 
háziorvoshoz kerülésig, ennek érdekében AMBU és leszívó felszereléssel rendelkezzen. 

-  A házi patika összeállítása, rendszeres ellenőrzése, szükséges pótlása. 
-  Három napnál hosszabb hiányzás után a bölcsődébe visszatért gyermek egészségi 

állapotának ellenőrzése, figyelve az esetlegesen lezajlott betegségekre. 
-  Krónikus betegségnél a speciális gyógyszerelés, diéta, gyógytorna figyelemmel 

kísérése, állapotváltozás gyanúja esetén kapcsolatfelvétel a háziorvossal, a kezelő 
intézménnyel. 

-  A közösség védelme érdekében a védőoltások figyelemmel kísérése és a prevenció /D-
vitamin, fluor, levegőztetés, stb. szükség esetén vitaminellátás/ ellenőrzése, a D-vitamin 
és fluor profilaxis szülővel és háziorvossal való egyeztetése. 
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-  Járványveszély esetén az érvényben levő rendelkezéseknek megfelelő intézkedések 
megtétele. 

-  Óvodába kerülés előtt az egészségi állapot (óvoda alkalmasság) felmérése, a státus 
rögzítése a törzslapon és az átjelentőn. 

-  A speciális- és az integrált csoportba járó sérült gyermekek bölcsődei tartózkodásának 
egészségügyi alkalmasságára vonatkozó megítélése, a sérült gyermekkel foglalkozó 
teamben való részvétel, fejlesztés. 

-  A gyermekek étrendjének összeállítása a bölcsődevezetővel, dietetikussal közösen a 
törvény által meghatározott élelmezési normák és a korszerű táplálkozás elveinek 
megfelelően. A fenti normák és a higiénés rendszabályok betartásának legalább 
negyedévenkénti ellenőrzése. 

-  A nevelési-gondozási munka során felmerült összes egészségügyi probléma 
megbeszélése és a megoldási lehetőségek keresése az illetékes kisgyermeknevelőkkel 
és a bölcsődevezetővel.  

-  A bölcsődevezetővel közösen a bölcsőde higiénéjének, tárgyi felszereltségének és a 
dolgozók munkaalkalmasságának ellenőrzése. 

-  A kisgyermeknevelők számára egészségügyi továbbképző, a szülők számára 
ismeretterjesztő előadások tartása. 

-  Ezeket a feladatokat a változó igényekhez igazodó új elvárásoknak megfelelően kell 
módosítani a bölcsődében! 

 
f) Bölcsődei dajka 
-  Munkáját a bölcsődevezető és a kisgyermeknevelők irányításával a munkaköri leírás 

szerint végzi a csoport életének zavarása nélkül. 
-  Segít a takarítási munkálatokban, gondoskodik a csoportszoba, az udvar 

tisztántartásáról, előkészíti az udvari játékokat. 
-  Ágyakat, ágyneműket, alvókákat előkészíti.  
-  Ölelkezési időn kívüli időszakban biztosítja a csoportszobákban a gyermekek szakszerű 

felügyeletét. 
 

g) Tálaló konyhai dolgozó 
-  A központi konyháról érkező, a gyerekek napi négyszeri étkezését szolgáló kész ételek 

átvétele, annak mennyiségi, minőségi ellenőrzése, megfelelő módon történő kezelése, 
tálalása.  

-  A csoportszobákba étkezőkocsin az ételt szervírozza. 
-  Előírásoknak megfelelően gondoskodik az ételmintáról és az ételhulladék gyűjtéséről.  
-  A mosogatást a közegészségügyi előírásoknak megfelelően végzi. 
-  A csempézett felületek, hűtők fertőtlenítése is feladatai közé tartozik. 
-  A tálalással kapcsolatos adminisztratív feladatokat végez. 
-  Ügyel a higiénés szabályok betartására. 
h) Takarító munkakör  
-  Felelősséggel tartozik a rábízott ruházat, textília tisztán és rendben tartásáról, annak 

javításáról, vasalásáról, az átvett textília hiánytalan átadásáról. 
-  Közvetlen felettese a bölcsőde szakmai vezetője. 
-  Feladata: 

o Tisztán tartja a munkahelyén lévő összes helyiséget, 
o Napi rendszerességgel, többször felmos, törölget, 
o Heti rendszerességgel nyílászárókat tisztít, fertőtlenít, 
o Havi rendszerességgel teljes körű fertőtlenítést végez. 

-  Munkavégzésük szabályozása a munkaszerződésben foglaltak szerint történik. 
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i) Karbantartó 
-  Felelősséggel tartozik az intézmény műszaki, karbantartási feladatainak elvégzéséért. 
-  Közvetlen felettese a Szociális Központ vezetője. 
-  Munkavégzése szabályozása a munkaszerződésben foglaltak szerint történik:   

 
 

II.4. Az intézmény munkáját segítő testületek, szervek, közösségek 
Az intézmény vezetője a hatékony és a magas színvonalú szakmai munka, a racionális 
gazdálkodás követelményét figyelembe véve rendszeresen tájékozódik és tájékoztat a számára 
biztosított fórumokon. 

 
II.5. Az intézményi munka irányítását segítő fórumok: 

Dolgozói munkaértekezlet 
-  Az intézmény szakmai vezetője szükség szerint, de évente legalább két alkalommal 

összdolgozói munkaértekezletet tart. 
-  Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi fő- és részfoglalkoztatású 

dolgozóját. 
-  A bölcsődevezető az összdolgozói értekezleten: 

o beszámol az intézmény eltelt időszak alatt végzett munkájáról, 
o értékeli az intézmény programjának, munkatervének teljesítését, 
o értékeli az intézményben dolgozók élet- és munkakörülményeit 
o ismerteti a következő időszak feladatait. 

-  Az értekezlet napirendjét a bölcsődevezető állítja össze. 
-  Az értekezleten lehetőséget kell adni, hogy a dolgozók véleményüket, észrevételeiket 

kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel és azokra választ kapjanak. 
 
Bölcsőde Érdekképviseleti Fórum 

-  A gyermekek szülei, vagy más törvényes képviselői, valamint a gyermekek érdekeinek 
védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek panasszal élhetnek az intézmény 
vezetőjénél, vagy az érdekképviseleti fórumnál az alábbi esetekben: 

o az ellátást érintő kifogások, 
o a gyermeki jogok sérelme, 
o az intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén. 

-  A panaszt írásban kell benyújtani. 
-  Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum 15 napon belül kötelesek a 

panaszt kivizsgálni és írásban tájékoztatást adni a kivizsgálás eredményéről, a panasz 
orvoslásának módjáról. 

-  A panaszt tevő az intézmény fenntartójához, vagy a megyei gyámhivatalhoz fordulhat, 
ha a panasz elbírálására jogosult 15 napon belül nem értesíti a vizsgálat eredményéről, 
vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet. 

Az érdekképviseleti fórum tagjai: 
-  a gyermekek törvényes képviselői, (csoportonként egy fő) 
-  az intézmény dolgozóinak képviselője, 
-  az intézmény fenntartójának képviselője  

Feladatai: 
-  megvizsgálja az elé terjesztett panaszokat, 
-  a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, 
-  intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, a regionális  gyámhivatalnál, illetve más 

hatáskörrel rendelkező szervnél, 
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-  véleményt nyilváníthat az intézmény vezetőjének felkérésére a gyermekeket érintő 
ügyekben, 

-  javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások 
tervezéséről, működéséről, valamint az ebből származó bevételek felhasználásáról, 

-  egyetértési jogot gyakorol a Házirend jóváhagyásánál. 
-  Az érdekképviseleti fórum szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. Az 

ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
 

II.6. Gyermekjogi képviselő 
 
A gyermeki jogok minél szélesebb körű érvényesülése érdekében a gyermekjóléti szolgáltató 
tevékenységet végzők kötelesek gondoskodni arról, hogy a gyermek szülője, gondozója 
megismerje a gyermekjogi képviselő nevét, telefonszámát, fogadóóráinak helyét és időpontját. 
Bölcsődénkben ezek az információk a faliújságon, jól látható helyen kifüggesztésre kerültek. 
A szolgáltató a gyermekjogi képviselő számára biztosítja: 
Annak odalátogatása során az intézmény területén belül a szülők (kisgyermeknevelők) számára 
a négyszemközti beszélgetés lefolytatására alkalmas helyiséget. 
A helyszínen való tájékozódás és az iratokba való betekintés lehetőségét. 
Az érdekképviseleti fórum ülésének időpontjáról való tudomásszerzést. 
A gyermekjogi képviselő által írásban tett észrevételekre, megkeresésekre a szolgáltatók 15 
napon belül kötelesek válaszolni, illetőleg megtett intézkedésekről a gyermekjogi képviselőt 
értesíteni. 
A gyermekjogi képviselő, működése során tekintettel van a személyes adatok kezeléséről és 
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire. 
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III. Az intézmény működésének főbb szabályai 

III.1. Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 
-  A munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrejötte 
-  Az intézmény az alkalmazottak esetében a belépéskor vagy határozatlan idejű 

közalkalmazotti kinevezéssel határozza meg, hogy a közalkalmazott milyen 
munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű alapbérrel foglalkoztatja. 

-  Az intézmény feladatainak ellátására megbízásos jogviszony keretében is 
foglalkoztathat külsős személyeket. 

-  Az intézmény megbízási szerződést köthet saját dolgozójával munkakörén kívül eső 
feladatra, határozott időre, átmeneti időszakra. 

 
 

III.2. Az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók díjazása 
-  A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat munkaszerződésben, vagy kinevezési 

okiratban kell rögzíteni. 
-  A minőségi, vagy mennyiségi többletmunkát végző dolgozók jutalomban részesíthetők. 
-  A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése. 
-  A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, az ott 

érvényben lévő szabályok és a munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányban 
leírtak szerint történik. 

-  A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható 
szakértelemmel és pontossággal végezni, a munkahelyi titkot megtartani. Ezen 
túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre 
betöltésével összefüggésben jutott tudomására és amelynek közlése a munkáltatóra, 
vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra 
vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahely vezetője utasításainak, valamint 
a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni. 

-  Amennyiben adott esetben jogszabályban adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, 
nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek 
és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené. 

 
III.3. Az intézménynél munkahelyi titoknak minősülnek a következők: 
-  a dolgozók személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok, 
-  az ellátottak, gondozottak személyi jogaihoz fűződő adatok 
-  az ellátottak, gondozottak által közölt információk. 
-  A munkahelyi titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi 

dolgozója köteles a tudomására jutott munkahelyi titkot mindaddig megőrizni, amíg 
annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap. 
 

III.4. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére 
A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény dolgozóinak az 
alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük: 
-  A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás 

nyilatkozatnak minősül. 
-  A felvilágosítás adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat: 

o Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozat adásra az 
intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. 
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o Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak 
udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért 
és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel. 

o A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a munkahelyi 
titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és 
érdekeire. 

o Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, 
amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében 
zavart, az intézménynek anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan 
kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. 

o A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a 
közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a 
részét, amely az ő szavait tartalmazza közlés előtt vele egyeztesse. 

o Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat minden esetben csak az 
intézményvezető engedélyével adható. 

 
III.5. A munkaidő beosztása 

Az intézményben a hivatalos munkarend, mely a munkaidőt és a pihenőidőt (ebédidő) 
tartalmazza a következő: 
Bölcsődei kisgyereknevelők: 6.00 – 14.00; 8.00 – 16.00; 10.00 – 18.00. 
Bölcsődei dajka: 8.00 – 16.00. 
Tálaló konyhai dolgozó: 6.30 – 14.30; 8.30 – 16.30. 
Takarító: 12.00 – 18.00. 
 

III.6. Szabadság 
Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel 
egyeztetett tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére 
minden esetben csak az intézményvezető jogosult, egyéb esetekben a közvetlen szakmai vezető. 
A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 
valamint a Munka Törvénykönyvében foglalt előírások szerint kell megállapítani. A dolgozókat 
megillető és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni. 
 

III.7. A helyettesítés rendje 
Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. 
A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az intézmény 
vezetőjének, illetve felhatalmazása alapján az adott szervezeti egység szakmai vezetőjének 
feladata. 
A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri 
leírásokban kell rögzíteni. 
Az intézményen belüli helyettesítés rendjét az intézmény vezetője belső utasításban 
szabályozhatja. 
 

III.8. Munkakörök átadása 
Az intézmény vezető állású dolgozói, valamint az intézményvezető által kijelölt dolgozók 
munkakörének átadásáról, illetve átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell 
felvenni. 
Az átadásról és átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: 

-  az átadás-átvétel időpontját, 
-  a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat, 
-  a folyamatban lévő konkrét ügyeket, 
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-  az átadásra kerülő eszközöket, 
-  az átadó és átvevő észrevételeit, 
-  a jelenlévők aláírását. 

Az átadás-átvételi eljárást a munkakörváltozást követően legkésőbb 15 napon belül be kell 
fejezni. 
A munkakör átadás átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti felettes 
vezető gondoskodik. 
 

III.9. Az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók továbbképzése 
Az intézmény a tanulásban, továbbképzésben azokat a dolgozókat támogatja, akiknek 
munkakörük betöltéséhez nélkülözhetetlen a képzés által nyújtott képesítés megszerzése. 
 

III.10. A munkába járás, a munkavégzés költségeinek megtérítése 
A munkáltató köteles a munkába járás költségeit, annak meghatározott százalékát a vonatkozó 
rendelkezések értelmében megtéríteni. 
Ha a dolgozónak alkalmazása után a munkába járás körülményeiben változás állt be, azt az 
intézményvezető részére azonnal be kell jelenteni. 
 

III.11. Egyéb szabályok 
Telefonhasználat 
Az intézmény belső szabályzatában foglaltaknak megfelelően az intézményi telefonkészülékek 
magáncélra nem használhatók. 
Az ellenőrzésért felelős: a szakmai vezető 
Fénymásolás 
Az intézményben a szakmai munkával összefüggő anyagok fénymásolása térítésmentesen 
történhet. A fénymásolás magáncélra nem engedélyezett. 
A dokumentumok kiadásának szabályai 
Az intézményi dokumentumok (személyi anyagok, szabályzatok) kiadása csak a 
bölcsődevezető, vagy helyettese engedélyével történhet. 
 
Saját gépkocsi használata 
A saját tulajdonú gépjárművek használatának térítési díját és elszámolási rendszerét a 
mindenkor érvényes központi előírások rendelkezése, illetve az adójogszabályok szerint kell 
kialakítani. 
Saját gépkocsit hivatali célra az intézményvezető, vagy helyettese előzetes engedélyével lehet 
igénybe venni. 
 
Kártérítési kötelezettség 
A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott 
kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt 
köteles megtéríteni. 
A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a 
visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett 
hiány esetén, amelyeket állandó őrizetében tart, kizárólagosan használ vagy kezel, és azokat 
jegyzék vagy elismervény alapját vette át. 
A pénztárost e nélkül is terheli felelősség az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy 
tekintetében. 
Amennyiben az intézménynél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a megőrzésre 
átadott dolgokban a bekövetkezett hiány esetén pedig, munkabérük arányában felelnek. 
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Amennyiben a kárt többen okozzák, egyetemlegesen kötelezésnek van helye. A kár összegének 
meghatározásánál a Munka Törvénykönyve vonatkozó paragrafusai az irányadók. 
 
Anyagi felelősség 
A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű, és értékű használati 
értékeket csak az intézményvezető engedélyével hozhat be munkahelyére, illetve vihet ki onnan 
(Pl. írógép, számítógép, stb.) 
Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak rendeltetésszerű 
használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek, stb. megóvásáért. 
 
Az intézmény belső és külső kapcsolattartásának rendje 

a) A belső kapcsolattartás 
Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek 
egymással szoros kapcsolatot tartanak. 
Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amelyik más 
szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési 
kötelezettségük van. 
A belső kapcsolattartás rendszeres formái a különböző értekezletek, fórumok, stb. 
 

b) A külső kapcsolattartás 
Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az intézmény a szülőkkel, szakmai 
szervezetekkel, társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködési megállapodást 
köthet. 
 
Szülői értekezletek, fogadóórák 
Amennyiben a szülő ezen időpontokon túl is tájékozódni szeretne, telefonon vagy írásban 
időpontot egyeztet. 
 
Együttműködés szakmai szervezetekkel, társintézményekkel 
A helyi és országos társintézményekkel folyamatosan kell a kapcsolatot tartani, szükség szerint 
segíteni kell egymás munkáját. 
Az intézmény szoros kapcsolatot tart a különböző szakmai szervezetekkel. 
 
Üzleti kapcsolatok 
Az intézmény feladatainak eredményesebb ellátása érdekében kapcsolatot tart olyan 
gazdálkodó szervezetekkel, amelyek anyagilag és erkölcsileg segítik a magasabb szakmai 
munka ellátását. 
 
Az intézmény ügyiratkezelése 
Az intézményben az ügyiratok kezelése központosított rendszerben történik. 
Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az intézmény vezetője, a bölcsődevezető, és a 
helyettese a felelős. 
 
A kiadmányozás rendje 
Az intézményben a kiadmányozás rendjét az intézményvezető szabályozza. 
Az intézményben a kiadmányozás rendje az alábbiak szerint történik: Az intézmény bármely 
területen kiadmányozásra az intézményvezető jogosult. Távolléte esetén a kiadmányozási jog 
gyakorlója a bölcsődevezető. 
 
Bélyegzők használata, kezelése 
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Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, 
cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való 
lemondást jelent. 
Az intézményben cégbélyegző használatára a következők jogosultak: 
intézményvezető, bölcsődevezető, bölcsődevezető-helyettes. 
Az intézményben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról nyilvántartást kell 
vezetni. 
Az intézmény gazdálkodásának rendje 
Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, 
végrehajtásával, az intézmény kezelésében lévő vagyon hasznosításával összefüggő feladatok, 
hatáskörök szabályozása – a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével 
– az intézmény vezetőjének és a gazdasági vezetőnek a feladata. 
A gazdálkodási feladatokat a külön Ügyrendben meghatározott módon kell végezni. 
A gazdálkodás vitelét elősegítő belső (önkormányzati) szabályzatok: 

-  Számlarend, 
-  Számviteli politika, 
-  Eszközök és források értékelési szabályzata, 
-  Bizonylati szabályzat, 
-  Belső ellenőrzési szabályzat, 
-  Ügyrend, 
-  Pénztárkezelési szabályzat, 
-  Leltárkészítési és leltározási szabályzat, 
-  Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata, 
-  Önköltség számítási szabályzat. 

 
Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje 
A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét az intézménynél az 
intézményvezető határozza meg. Ennek részletes szabályait a gazdasági szervezet feladat és 
hatáskörét szabályozó ügyrendben kell meghatározni. A Bölcsődében a szakmai vezető jogosult 
a szülővel/törvényes képviselővel megállapodást kötni és azt aláírni.  
 
Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati, hasznosítási rendje 
Az intézmény épületét cégtáblával, zászlóval kell ellátni. 
Az intézményben végezhető reklámtevékenység 
Reklámhordozó csak az intézményvezető engedélyével helyezhető ki. 
Nem lehet olyan reklámot, reklámhordozót kitenni, amely személyiségi, erkölcsi jogokat 
veszélyeztet. 
Tilos közzétenni olyan reklámot, amely kegyeleti jogokat sért, amely erőszakra, a személyes 
vagy közbiztonság megsértésére, a környezet, a természet károsítására ösztönözne. 
 
Belső ellenőrzés 
Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az 
intézmény vezetője, valamint a bölcsődevezető a felelős. 
A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó 
szakmai tevékenységgel összefüggő és gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési 
feladatokat. 
A szakmai ellenőrzések éves ellenőrzési terv alapján történnek.  
Az ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell: 

-  az ellenőrzés formáját, 
-  az ellenőrzési területeke, 
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-  az ellenőrzés főbb szempontjait, 
-  az ellenőrzött időszak meghatározását, 
-  az ellenőrzést végző megnevezését, 
-  az ellenőrzés befejezésének időpontját, 
-  az ellenőrzés tapasztalatait, értékelésének időpontját és módját. 

A belső ellenőrzést a Belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint kell megszervezni és 
elvégezni. 
Az ellenőrzések tapasztalatait az intézményvezető folyamatosan értékeli és azok alapján a 
szükséges intézkedéseket megteszi, illetve kezdeményezi. 
Az ellenőrzések tapasztalatairól, eredményeiről az érintett, a vizsgált terület vezetőit, valamint 
dolgozói értekezleten az intézmény dolgozóit az intézmény vezetője tájékoztatja. 
 
Intézményi óvó, védő előírások 
Az intézmény minden dolgozójának alapvető feladata közé tartozik, hogy az egészségük és testi 
épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, baleset, vagy ennek veszélye esetén a 
szükséges intézkedéseket megtegye. 
Minden dolgozónak ismernie kell a Munkavédelmi Szabályzatot és Tűzvédelmi Szabályzatot, 
valamint tűz esetére előírt utasításokat, a menekülési útját. 
Bombariadó esetén követendő eljárás 
Akinek tudomására jut, hogy az épületben bombát, vagy ahhoz hasonló robbanó eszközt 
helyeztek el, haladéktalanul értesíteni köteles az intézmény vezetőjét. 
A bölcsődevezető, vagy helyettese a lehető legrövidebb időn belül értesíti erről a tényről az 
épületben lévő valamennyi személyt, majd elrendeli a kivonulási terv szerint az épület 
elhagyását. 
A bölcsődevezető, és a bölcsődevezető-helyettes közreműködik az intézmény elhagyásának 
lebonyolításában. 
Az bölcsődevezető utasítására értesítik a rendőrséget, valamint a tűzoltóságot a bombariadóról. 
 

IV. Záró rendelkezések 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat 2019. szeptember 1. napján lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a 2016. június 27-én jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát 
veszti. 
 
Hetes, 2019. augusztus ... 
 

                                                                                            Kéhlerné Baracsi Piroska 
Intézményvezető 
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