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Az intézmény főbb ügykörei
I.
II.
III.

V.
ON.
G.

Vezetési, tanügy-igazgatási és személyi ügyek,
Oktatás-Nevelési ügyek,
Gazdasági ügyek.
Az ügyiratkezelés irányítása és felügyelete

(1) Az óvoda általános ügyintézési és iratkezelési feladatait az óvodavezető irányítja, s ellátja
annak felügyeletét is.
(2) A gazdasági tárgykörű ügyintézés és iratkezelés közvetlen irányítása (adminisztrálás) ill.
elvégzése az óvodatitkár feladata.
Az ügyintézési határidők
(1) A gyermekekkel kapcsolatos ügyekben keletkezett iratokat az ügy elintézéséért felelős
alkalmazott köteles haladéktalanul, de legkésőbb az iktatás napjától számított harminc napon
belül elintézni.
(2) A nevelési intézmény működésével kapcsolatos ügyekben az elintézési határidő 30 nap.
(3) Ha az irat elintézésére a szülői közösség jogosult, döntését legkésőbb az iktatástól
számított harmincadik napot követő első ülésén köteles meghozni.
Óvodatitkár feladatköre
(1) Az intézményi feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyintézés megszervezése az
óvodatitkár munkakörébe tartozik.
(2) Az óvodatitkár főbb feladatai az alábbiak:
 A küldemények átvétele, felbontása, kezelése,
 A hivatalos ügyek csoportosítása, szétosztása,
 Az iratok iktatása, előíratok csatolása
 A határidős ügyek nyilvántartása,
 Az ügyintézés irányítása és a szükséges iratok továbbítása az adminisztrátorhoz,
valamint az ezzel kapcsolatos nyilvántartás vezetése,
 Kiadmányozás előkészítése, a kiadmányok továbbítása, postai feladása,
 A továbbítandó küldemények bérmentesítésére szolgáló ellátmány kezelése,
 Az ügyiratokról hivatalos másolat és másodlat készítése,
 Az elintézett ügyek irattári elhelyezése,
 Az irattár kezelése, rendezése,
 Az irattári anyag selejtezése és levéltári átadása.
 A hivatali ügyek nyilvántartása,
 Az ügyiratok és a bélyegzők nyilvántartása,
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A küldemények átvétele és felbontása
(1) Az intézmény részére postán vagy kézbesítő útján érkező iratokat, tértivevényeket és más
küldeményeket, valamint az ügyfelek által közvetlenül benyújtott beadványokat és kérelmeket
az óvoda titkár veszi át.
(2) Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani:
 A tévesen kézbesített küldeményeket,
 A névre szóló küldeményeket, amelyekről megállapítható, hogy tartalmuk
magánjellegű,
 Továbbá azokat az iratokat, amelyek felbontásának jogát az intézményvezető
fenntartotta magának.
(3) Csak az intézményvezető által felbontható küldemények:
 Fenntartótól,
 Oktatási Hivatalból,
 Magyar Államkincstártól,
 NAV-tól.
(4) Soron kívül kell az óvodavezetőhöz továbbítani a fenntartótól érkezett megkereséseket, az
intézményhez címzett idézéseket, meghívókat.
A postázás
(1) Fel kell bontani minden küldeményt, amelyről a boríték (csomagolás) alapján
megállapítható, hogy nem magánjellegű. Fel kell bontani azokat a leveleket is, amelyeken –
az intézmény neve előtt vagy után – névre szóló címzés található, és feltételezhető, hogy a
küldemény tartalma hivatalos jellegű. A névre szóló iratot – amennyiben az mégis hivatalos
elintézést igényel – a címzett a felbontást követően köteles visszajuttatni az óvodatitkárhoz.
(2) Amennyiben az óvodatitkár azt állapítja meg, hogy a küldemény által jelzett ügyben az
intézménynek nincs hatásköre vagy illetékessége, akkor köteles a küldeményt a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező szervhez, illetve intézményhez továbbítani.
(3) Ha az irat burkolata sérült vagy felbontottan érkezett, az óvodatitkár rávezeti a „sérülten
érkezett”, illetőleg a „felbontva érkezett” megjegyzést, az érkezés keltezését, és aláírja azt.
(4) A beérkezett küldemények esetén:
 Ellenőrizni kell a feltüntetett és a ténylegesen beérkezett mellékletek számát,
 Az illetékbélyeg meglétét,
 Az esetleges készpénz küldemény esetén jegyzőkönyvet kell felvenni,
(5) A borítékot akkor kell az irathoz csatolni és ezt az iraton feltüntetni, ha a postára adás
időpontjához jogkövetkezmény (fellebbezés, bírósági idézés, jelentkezés, pályázat stb.)
fűződhez, valamint a feladó neve és pontos címe az iratból nem állapítható meg.
(6) A személyesen benyújtott iratok átvételét kérelemre igazolni kell. Ha az átvétel igazolását
a benyújtott irat másolatán kérik, a benyújtott irat és az igazolásul felhasznált másolat
egyezőségéről az ügyiratkezelőnek gondosan meg kell győződnie.
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Az iktatókönyv
(1) Minden intézménybe érkezett, illetőleg azon belül keletkezett iratot iktatni kell. Az iktatás
iktatókönyvbe történő bevezetéssel, naptári évenként eggyel kezdődő sorszámos rendszerben
történik az iratok érkezésének sorrendjében. Az iktatás céljára Kimenő és Beérkező TÜ 804.
nyomtatványszámú iktatókönyvet kell használni.
A beérkezett iratot iktató számmal kell ellátni és az iktatókönyvben is fel kell tüntetni az
érkezés napját, az iktatószámot, az irat mellékleteinek számát, az irattári tételszámot, majd –
ha ilyen van – csatolni kell az irat előzményeit.
(2) Minden naptári évben az iktatókönyvben új oldalt kell nyitni az alábbiak szerint:
„Az iktatókönyvet év elején az intézményi bélyegző lenyomatával, az intézményvezető
aláírásával megnyitjuk. Majd évvégén ugyanilyen módon lezárjuk.
(3) Az iktatás sorszámozása folyamatos. Az iktatókönyvben iktatószámot üresen hagyni nem
szabad.
(4) A téves bejegyzés esetén, a rovatot átlósan át kell húzni és új – a soron következő –
rovatban helyesen kell feltüntetni az adatokat. Az egyszerűbb hibák esetén áthúzással és
föléírással kell a javítást elvégezni. Mindkét esetben a téves vagy hibás bejegyzésnek is
olvashatónak kell maradni.
(5) Az irat tárgyát úgy kell meghatározni, hogy az kifejezze az ügy lényegét, és annak alapján
a mutatózás, majd a visszakeresés elvégezhető legyen.
Az iktatás
(1) Az érkezett iratok iktatása iktatószámmal történik.
(2) Az irathoz az iktatást követően – ha ilyen van – csatolni kell az irat előzményeit, ami a
későbbiekben az ügy részét képezi.
(3) Emailről nyomtatást kell készíteni.
(4) Nem kell iktatni a beérkező küldemények közül az alábbi iratokat:
 A meghívókat, közlönyöket, sajtótermékeket és reklámcélú kiadványokat,
 Amelyekről nyilvántartást (pl. személyzeti nyilvántartások, gazdasági jellegű
nyilvántartások, könyvelési bizonylatok stb.) kell vezetni,
 A jogkövetkezménnyel nem járó tömeges értesítéseket (meghívókat, közlönyöket,
sajtótermékeket, reklámcélú kiadványokat, prospektusokat, szaklapokat és
folyóiratokat).
Az ügyiratok nyilvántartása
(1) Az ügyiratok nyilvántartása iktatókönyvben történik. Az intézmény vezetője által szignált
iratokat iktatókönyvbe kell bevezetni, és még az iktatás napján át kell adni az ügy intézőjének.
(2) Az óvodatitkár az ügyintézők részére – elintézés céljából – az ügy iratait iktatószám, tárgy
és az átvétel időpontjának feltüntetésével, valamint határidő kitűzésével átadó könyvben adja
át. Az iratok visszavétele hasonló módon történik.
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(3) Az ügyek határidőben történő elintézéséért az ügy intézője illetve az óvodatitkár felel.
Határidő-nyilvántartást az iktatókönyvben és a kézi nyilvántartó könyvben kell vezetni. Az
intézményvezető indokolt esetben az ügyintézési határidőt egy alkalommal további 15 nappal
meghosszabbíthatja.
Az intézmény iratanyagának nyilvánossága
(1) Az intézményben bármely egyedi üggyel kapcsolatban érdemi felvilágosítást csak az
intézményvezető és helyettese adhatnak.
(2) Az óvodások, valamint szüleik (képviselőjük) a gyermekre vonatkozó iratokba
betekinthetnek az adatvédelmi szabályok betartásával, a betekintés személyiségi jogot nem
sérthet.
(3) Közigazgatási és más szerveknek adatokat és információkat csak írásos megkeresés
alapján, a hivatalos eljárás mértékéig lehet rendelkezésre bocsátani.
(4) Ha az ügy jellege megengedi, telefonon, illetőleg személyes tájékoztatással is elintézhető.
Telefonon vagy személyes tájékoztatás esetén az iratra e tényt rá kell vezetni és az ügy
elintézőjének alá kell írni.
(5) Az óvoda pedagógiai programját, a szervezeti és működési szabályzatát, valamint a
házirendjét az óvoda honlapján és az óvodavezetőnél a szülők szabadon megtekinthetik.
(Házirendet a felvétel napján minden szülő aláírásával igazolva átveszi.)
Iratvédelmi szabályok
Iratot a munkaköri feladat ellátásán kívül az intézményből kivinni, csak az intézményvezető,
illetve a helyettes engedélyével lehet úgy, hogy annak tartalmát illetéktelen személy ne
ismerhesse meg. Az intézmény irataiba az tekinthet bele, akinek a munkájával,
tevékenységével összefüggő feladatok ellátása ezt indokolja.
Másolatok és másodlatok
(1) Az intézmény ügyeinek iratairól másolat vezetői engedéllyel adható ki. A másolatot „Az
eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat” feliratú bélyegzővel, keltezéssel és az
intézményvezető aláírásával kell ellátni.
(2) Másodlatot kell kiadni az intézmény által kiállított eredeti okmányokról azok elvesztése
vagy megsemmisülése esetén, az eredeti nyilvántartások, dokumentumok alapján.
A döntéshozatal tartalmi és alaki kellékei
(1) Az ügy intézőjének kiadványtervezetet kell készíteni, és azt a kiadmányozásra jogosult
részére bemutatásra elő kell terjeszteni.
(2) Az intézmény ügyintézésével kapcsolatban keletkező ügyiratoknak (kiadványoknak) az
alábbiakat kell tartalmaznia:
 Az intézmény nevét, székhelyét,
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Az iktatószámot és a mellékletek darabszámát,
Az ügyintéző nevét,
A keltezést,
Az irat aláírójának nevét és beosztását,
Az intézmény körbélyegzőjének lenyomatát,

(3) Amennyiben a kiadvány döntést tartalmaz, azt minden esetben meg kell indokolni.
(4) Az alakszerű határozat:
a) bevezető rész tartalma:
 intézmény neve, címe, telefon (fax) száma,
 ügyirat száma, tárgya, ügyintézője
b) rendelkező rész tartalma:
 a döntés alanyának pontos meghatározását,
 a döntés pontos leírását,
 fellebbezési lehetőség meghatározását
c) indoklás tartalma:
 a kérelem beadvány rövid leírását,
 azokat a tényeket, bizonyítékokat, megállapításokat, amelyeket a döntés
meghozatalnál figyelembe vettek, illetve nem vettek figyelembe,
 jogszabályi – belső szabályzat, mérlegelési jogkör – hivatkozást,
d) befejező rész tartalma:
 keltezés,
 aláírás, bélyegző lenyomata,
 a határozatról értesülők megnevezése, címe.
(5) Ha a fellebbezés során az intézmény határozatát nem vonja vissza, illetve nem módosítja,
a fellebbezést 8 napon belül köteles felügyeleti szervének megküldeni az ügyben keletkezett
összes eredeti irattal együtt. A határozatot úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte,
továbbá az irat átvételének napja megállapítható legyen.
A kiadványozás
(1) A határozat bevezető részében, a kiadvány jobb felső részén kell feltüntetni az alábbiak:
 az irat tárgya,
A kiadvány bal felső részén a következőket kell feltüntetni:
 az irat iktatószáma,
 az ügyintéző neve.
 az intézmény elérhetősége
 a címzett elérhetősége
Az intézmény jellemzőit (név, cím, OM azonosító, telefonszám) a fejlécben kell feltüntetni.
(2) Az ügyekkel kapcsolatos kiadványokat eredeti aláírással vagy hitelesített kiadványként
lehet elküldeni. Ha a kiadványozó eredeti aláírására van szükség, a kiadvány szövegének
végén, a keltezés alatt, a kiadványozó nevét, alatta pedig a hivatali beosztását kell feltüntetni.
(3) A hitelesítést a kiadvány jobb oldalán kell elvégezni. A keltezés alatt, a kiadványozó nevét
zárójel nélkül „s. k.” toldattal, valamint alatta a hivatali beosztását kell szerepeltetni.
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Baloldalon „A kiadvány hiteles” záradékkal kell ellátni. A hitelesítést végző a záradékot
aláírásával és körbélyegzővel hitelesíti.
Postázás
(1) A boríték címzését a postai előírásoknak megfelelően kell végezni:
 fontos vagy nehezen pótolható iratokat és azokat a kiadmányokat, amelyeknek a
címzetthez való eljuttatása különösen fontos, ajánlott levélben kell küldeni.
(2) Tértivevénnyel kell elküldeni az iratot, ha átvételének időpontjához joghatás fűződik.
Kézbesítéssel rendkívül kivételesen lehet élni.
Az irattári terv
(1) Az ügykörök (ügycsoportok) tagolása az irattári tervben sorszámmal jelölt irattári tárgykör
(tétel, tárgycsoport) szerint történi. Az irattári tervet az I. számú függelék tartalmazza.
Az iratok irattárba helyezése
(1) Az elintézett iratokat irattárba kell helyezni. Az irattári őrzés idejét az irattári terv
határozza meg. Az irattári őrzés idejét az irat végleges irattárba helyezésének évétől kell
számítani.
(2) Az irattárba helyezés előtt az intézményi titkár köteles az iratot átvizsgálni abból a
szempontból, hogy valamennyi irat megtalálható-e. Az irattárba helyezést az iktatókönyvben
fel kell jegyezni.
Kézi irattár
Az intézmény 1 évnél nem régebbi iratait a kézi irattárban kell őrizni az év, illetve az
iktatószám sorrendjében ügykörönként.
Az irattári őrzés
(1) Az irattárat külön helyiségben kell kialakítani, gondoskodva a biztonságos őrzésről.
(2) Az irattári őrzés idejét az irattári terv határozza meg. Az irattári őrzés idejét az irat
irattárba helyezésétől kell számítani.
Az irattári anyag selejtezése
(1) Az irattári anyag selejtezhető részét az ügyiratkezelés szabályai szerinti selejtezési idő
lejártával selejtezni kell. A selejtezés az irattári terv alapján történik, ennek megfelelően az
irattárban őrzött iratokat legalább 5 évenként selejtezni kell.
(2) Az iratok selejtezését az intézményvezető rendeli el és ellenőrzi. A tervezett iratselejtezést
30 nappal előbb be kell jelenteni az illetékes levéltárnak. A bejelentés az intézményi titkár
feladata. A selejtezéssel járó szervezési és ellenőrzési feladatok ellátására selejtezési
bizottságot kell létrehozni. Az iratokat egyenkénti elbírálásával kell selejtezni.
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(3) A selejtezésre szánt iratokról 3 példányban selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni,
amelynek tartalmaznia kell:
 az óvoda nevét,
 a selejtezett irattári tételeket,
 az iratok irattárba helyezésének évét,
 az iratok mennyiségét,
 az iratselejtezést végző személyek nevét,
 a selejtezést ellenőrző személy nevét.
(4) A selejtezési jegyzőkönyv 1 példányát meg kell küldeni a levéltárnak. A selejtezett
iratokat megsemmisíteni, hasznosítani csak a levéltárnak hozzájárulása alapján lehet. A
selejtezés tényét és módját a jegyzéken fel kell tüntetni.
Bélyegzők nyilvántartása
(1) Az intézmény hivatalos bélyegzőinek hivatalos lenyomatát és használóinak feladatkörét az
SZMSZ tartalmazza (II.3.)
(2) A bélyegző használója felel a bélyegző biztonságos őrzéséért és a hivatali munkával
kapcsolatos rendeltetésszerű használatért.
(3) A bélyegző eltűnése esetén a bélyegző felkutatására és az ügyben lefolytatott eljárásra,
szükség szerint a bélyegző érvénytelenítésére az óvoda vezetője intézkedik.
(4) Az óvodavezető gondoskodik a sérült bélyegzők megsemmisítéséről, valamint az új
bélyegzők beszerzéséről és a bélyegzők őrzéséről.
(5) A bélyegző megsemmisítéséről jegyzőkönyvet kell felvenni.
Vegyes rendelkezések
(1) A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi alkalmazottjára.
(2) Jelen szabályzat 2018. szeptember 19-ével lép hatályba, melynek melléklete az
Informatikai és adatkezelési szabályzat.

Kelt: Budapest, 2018. szeptember 18.

P.H.

óvodavezető
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1. számú függelék

IRATTÁRI TERV
I. Igazgatási, jogi területek
Irattári sz.:

……./V-I./……..

1.

Alapító okirat

2.

Intézménylétesítési, -átszervezési, -fejlesztési
iratok, alaprajzok
Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek,
Törzskönyv
Szabályzatok: Szervezeti és Működési szabályzat,
Munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi
szabályzat, Iratkezelési szabályzat, Továbbtanulási
szabályzat, Pénztárkezelési szabályzat,
Gazdálkodási szabályzat, Leltározási és selejtezési
szabályzat (páncélban)
A fenti szabályzatokkal kapcsolatos eseményekről
készült jegyzőkönyvek
Belső szabályzatok: Közalkalmazotti szabályzat,
Házirend, Szülők Óvodai Szervezete éves
munkaterve, jegyzőkönyvei,
Bélyegzők nyilvántartása
Helyi Értékelési szabályzat - Helyben
Megállapodások, szerződések: kollektív szerződés,
bírósági, államigazgatási ügyek iratai,
fellebbezések,
Támogatási szerződés,
Iskolai Közösségi Szolgálat Megállapodásai
Éves szakmai beszámolók és jelentések
Fenntartói irányítás, ellenőrzés jegyzőkönyvei
Polgári védelem
Vezetői utasítások körlevelek
Max. Csoport létszám
Munkatervek, statisztikák
Panaszügyek

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
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Megőrzési
idő/év:
nem
selejtezhető
nem
selejtezhető
nem
selejtezhető
10 év

10 év
10 év

10 év

10 év
10 év
10 év
5 év
5 év

II. Humánpolitikai és munkaügyek
Irattári
tételsz.:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

……./V-II./……..
Személyi anyagok: kinevezések, megbízási
szerződések, átsorolások, áthelyezések, szakmai
önéletrajzok, Tanúsítványok, a szükséges
végzettséget bizonyító dokumentumok hiteles
másolata, munkaviszony megszűnését igazoló
iratok (felmentések, felmondások, elbocsátások,
elszámoló lapok)
KIR3, KIRA
Minősítési átsorolás
Mellék- és másodállás engedélyezése
Nyugdíjazással kapcsolatos ügyek, iratok
Kitüntetések, jutalmazások
Munkaköri leírások
Jelenléti ívek, szabadságok engedélyezését,
kiadását igazoló nyomtatványok
Szociálissegély-ügyek
Képzési és továbbképzési ügyek, tanulmányi
szerződés
SZJA Kompenzációk, Személyi kedvezmények,
REHAB
Foglalkozás Egészségügyi és ÁNTSZ, HACCP
Munkabaleseti jegyzőkönyv

Megőrzési
idő/év:

50 év

15 év
50 év
50 év
10 év
5 év
15 év
15 év
5 év

III. Pedagógiai, nevelési-oktatási ügyek
Irattári sz.:

……./ON-III./……..

1.

Felvételi és mulasztási napló, Felvételi előjegyzési
napló
Óvodai csoportnapló (melyeket az óvónők
csoportonként vezetnek), Egyéni fejlődési napló,
Mérőeszközök
Tankötelezettség megállapításához szükséges
szakvélemény beiskolázáshoz
Törzslapok, póttörzslapok

2.

3.
4.
5.

Felvételt, átvételt elutasító határozat, Felmentés a
rendszeres óvodába járás alól, Felhívás a
rendszeres óvodába járásra, Értesítés
óvodaváltoztatásról, Értesítés beiratkozásról,
10

Megőrzési
idő/év:
nem
selejtezhető
5 év

5 év
nem
selejtezhető

20 év

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Értesítés igazolatlan óvodai mulasztásról, OH-KIR
személyi igazolások
Szaktanácsadói, szakértői vélemények
MÓRA-EGYMI megállapodások
Külívek
Helyi pedagógiai program
Nevelési-oktatási kísérletek, újítások
dokumentumai, Köznevelés dokumentumai
Vezetői szakmai ellenőrzések jegyzőkönyve
Tanfelügyelet, Minősítések jegyzőkönyvei
Vezetői pályázat
Nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyve, SZMK,
Házirend, Munkaterv
Szakmai pályázati anyagok
Gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos iratok,
Gyermekekkel kapcsolatos szolgáltatások
Hozzájáruló nyilatkozatok

5 év
10 év
10 év
10 év
10 év
10 év
5 év
3 év

IV. Gazdasági ügyek
Irattári
tételsz.:
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

……./G-IV./……..

Megőrzési
idő/év:

Ingatlan nyilvántartás, -kezelés, -fenntartás, épület
tervrajzai, helyszínrajzok, használatbavételi
engedélyek
Éves költségvetés, könyvelési beszámolók,
könyvelési bizonylatok, számlák, költségvetési
koncepciók, pénzmaradvány-elszámolás,
pótelőirányzat, számviteli rend
Gazdasági szerződések
Leltár, állóeszköz-nyilvántartás,
vagyonnyilvántartás, selejtezési dokumentumok,
VAMÜSZ hibabejelentések
Társadalombiztosítás, dolgozói jogviszony igazolás
kérése
Gyerekek ellátása, juttatásai, térítési díjak
befizetését igazoló nyomtatványok, Nyilatkozatok,
Határozatok, HH, HHH, ingyenes étkeétkezéssel
kapcsolatos dokumentumok,
A bérgazdálkodással, személyi juttatásokkal
kapcsolatos iratok, bizonylatok, MÁK, KIR3, KIRA
Belső ellenőrzések jegyzőkönyve
A könyvelést alátámasztó analitikus nyilvántartások

Határidő
nélküli
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5 év

10 év
50 év
5 év

10év
10 év
5 év

Megismerési nyilatkozat
A 2018. szeptember 19-től hatályos ügyviteli és iratkezelési szabályzatban foglaltakat megismertem.
Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok betartani.
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