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I. FEJEZET 

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
 
 

1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 
 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az 
intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az 
intézmény működési szabályait. 
 
2./ Az intézmény legfontosabb adatai 
 
 
Az intézmény megnevezése: Tolna Megyei Gyermekotthonok Igazgatósága 
Az intézmény székhelye, címe:  7100 Szekszárd, Palánki u. 5. 
 
            Telefon/Fax: 74/410-584, 74/510-459 

Levelezési cím: 7101 Szekszárd   Pf.: 182 
E-mail: tmigyermekotthonokig@freemail.hu 
 

      Telephelyei: 7100 Szekszárd, Palánki u. 5. 
         7133 Fadd, Rákóczi F. u. 2. 
         7133 Fadd, Új u. 18. 
         7133 Fadd, Széchenyi I. u. 49. 
         7191 Hőgyész, Széchenyi I. u. 1. 
         7174 Kéty, Rákóczi u. 93. 

 
 

Az intézmény alaptevékenysége: Gyermekvédelmi ellátás elhelyezéssel 
       
Az alapító megnevezése, az alapítás éve, alapító okirat száma:  
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/2000. (II.25.) határozatával 
 
Az intézmény működési területe: Tolna megye 
 
Az intézmény fenntartója: Tolna Megyei Önkormányzat 

 
Az intézmény felügyeleti szerve(i):  
 

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
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Ágazati felügyeleti szerve: 
 
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 
 
 
Szakmai ellenőrző szerve: 

 
Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala 
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 

 
 

3./ Az intézmény jogállása 
 
Az intézmény önálló jogi személy. 
Vezetője az igazgató, akit az alapító önkormányzat képviselőtestülete nevez ki. 
 
Gazdálkodás formája: 
- Teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
Forrás:  
- Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése által jóváhagyott költségvetési támogatás 
- működési bevételek 
- pályázati lehetőségek 
  
A költségvetés felhasználásánál a kormányrendeletek és az önkormányzat 
iránymutatásai követendőek. 
Belső szabályzatok tartalmazzák a feladatellátásnak a költségvetési szerv kiadásait, 
bevételeit befolyásoló, a gazdálkodás előirányzatok keretei között tartását biztosító 
további intézkedéseket. 
 
Az intézmény nem folytat vállalkozási tevékenységet. 
Az általános forgalmi adó törvény szerint: alanyi adómentes 
 
 

4./ A szakmai működést meghatározó fontosabb jogszabályok: 
 
 
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
1952. évi IV. törvény A házasságról, a családról és a gyámságról 
1993. évi LXXIX. törvény A közoktatásról 
1992. évi XXXIII. törvény A közalkalmazottak jogállásáról 
1992. évi XXII. törvény A Munka Törvénykönyvéről 
1992. évi XXXVIII. törvény Az államháztartásról 
2000. évi C. törvény A számvitelről 
249/2000. Korm. rendelet 
8/2000. SZCSM rendelet 
9/2000. SZCSM. rendelet 
138/1992. Korm rendelet 
257/2000. Korm rendelet 
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217/1998. Korm rendet 
15/1998. NM. rendelet 
149/1997. Korm rendelet 
235/1997. Korm. Rendelet 
133/1997. Korm. Rendelet 

 
 
5./ A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 
 
Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és 
hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak 
figyelembevételével kell alkalmazni. 
 
Az SZMSZ hatálya kiterjed: 
 

- az intézmény vezetőire, 
- az intézmény dolgozóira, 
- az intézményben működő testületekre, szervekre, közösségekre, 
- az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. 

 
Az SZMSZ a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének jóváhagyásával lép 
hatályba és visszavonásig érvényes. 
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II. FEJEZET 
 

AZ INTÉZMÉNY FELADATAI 
 
 
 

1./ Az intézmény tevékenységének célja: 
 
 

A gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátás biztosítása az Igazgatóság 
gyermekotthonaiban elhelyezett ideiglenes hatállyal beutalt, átmeneti vagy tartós nevelésbe 
vett (a továbbiakban: gyermekvédelmi gondoskodásban élő) kiskorúak részére, valamint 
utógondozói ellátás biztosítása a nagykorúvá vált, gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült 
fiatal felnőttek részére. 
A speciális gondozást igénylő gyermekek ellátása. 
 
Az Igazgatóság a fentiek érdekében: 

 
Gondoskodik az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek 
felvételéről, erről tájékoztatja a gyámhivatalt és a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. 
 
Elhelyezi az utógondozói ellátásban részesülő – a létfenntartását önállóan biztosítani nem 
képes vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytató vagy szociális (ápolást, gondozást, illetve 
rehabilitációt nyújtó) intézménybe felvételre váró – fiatal felnőttet. 
 
Biztosítja az általa elkészített egyéni gondozási-nevelésit terv szerint az otthont nyújtó ellátást, 
továbbá – a gyámhivatal kirendelése alapján – a gyámi feladatok ellátását és az ellátás 
rendszeres felülvizsgálatának előkészítését. 
 
Elősegíti a gyermek és családja kapcsolattartását, a gyermek családjához történő visszatérését, 
ennek érdekében együttműködik a családdal, a családdal foglalkozó gyermekjóléti szolgálattal, 
a területi gyermekvédelmi szakszolgálattal és a gyámhivatallal. 
Tájékoztatja a gyámhivatalt a gyermek és a szülő kapcsolattartásának alakulásáról. 
 
Felkészíti a gyermeket a családi életre és önálló életvezetésre, valamint előmozdítja, hogy a 
gyermek tanulmányai sikeres befejezésével, szakma elsajátításával, illetve előtakarékossággal 
készüljön az önálló életre. 
 
Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény szervezeti 
egységei, dolgozói közötti megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik. 
 
 
 
 
 

III. FEJEZET 
 

AZ INTÉZMÉNY SZERVETI FELÉPÍTÉSE 
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1./ Az intézmény szervezeti felépítése 
 
 
Az intézmény szervezeti felépítését alá- és fölérendeltség, illetőleg munkamegosztás szerint az 
SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
 
2./ Munkaköri leírások 

 
 

Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatainak leírását a munkaköri leírások 
tartalmazzák. A munkakörök leírásai az SZMSZ 2. számú mellékletét képezik. 

 
A munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell a foglalkoztatott dolgozók jogállását a 
szervezetben elfoglalt munkakörnek 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 és aktualizálásáért felelős: 
-  igazgatóhelyettes és munkahelyi vezetők esetében az igazgató, 
- beosztott dolgozók esetében valamennyi munkahelyi vezető az irányítása alatt munkát végzők 
tekintetében. 
 
 
3./ Az intézmény vezetése és a vezetők feladatai 
 
 
3.1. Intézményvezető: 
 

- vezeti az intézményt, felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért, 
- képviseli az intézményt külső szervek előtt, 
- tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági 

működésének valamennyi területét, 
- 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, 
-    valamennyi közalkalmazott vonatkozásában gyakorolja a munkáltatói jogokat: 
-    a gyermekotthon vezetők és a gazdasági vezető tekintetében teljes körűen, 
 
-   a nem vezető beosztású dolgozók vonatkozásában: a kinevezés, közalkalmazotti  

jogviszony módosítása, megszüntetése és a fegyelmi ügyek tekintetében. 
- kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai 

szervezetekkel, intézményekkel, 
- támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek 

tevékenységét, 
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- folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, 
munkáját. 

 
 
3.2. Intézményvezető-helyettesek: 
 

- az intézményvezető távolléte esetén az intézményvezető megbízása alapján ellátja a 
vezetői feladatokat 

- ellátja a lakásotthonok felügyeletét, irányítását  
- tájékoztatja az igazgatót a lakásotthonokban folyó munkáról, problémákról 
- elvégzi a hatáskörébe tartozó ellenőrzési feladatokat. Külön figyelmet fordít a 

lakásotthonaiban lévő csoportok gazdálkodására, a gyermekek megfelelő ellátására. 
- a vezetése alatt álló munkatársaival kapcsolatban javaslatot tesz az Igazgatóság 

igazgatójának: 
o új munkatárs felvételére, 
o jutalmazásra, 
o szükség szerinti felelősségre vonásra, 
o a minősítési esetekben a minősítés tartalmára. 

- az intézményvezető megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt. 
 
 
3.3. Gazdasági vezető: 
 

- felelős az intézmény gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, pénzügyi fegyelem 
megtartásáért, 

- elkészíti az intézmény költségvetését, gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentéseit, 
gondoskodik az adatszolgáltatásról, 

- elkészíti, folyamatosan karbantartja az intézmény gazdasági, műszaki szabályzatait, 
- gyakorolja az ellenjegyzési jogkört az intézményvezető kötelezettségvállalása, 

utalványozása esetén, 
- kialakítja az anyaggazdálkodás rendjét, megszervezi és biztosítja az intézmény 

anyagellátását, 
- megszervezi a tárgyi eszközök, műszaki berendezések üzemeltetését, karbantartását, 

javítását, 
- szervezi az intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási, 

vagyonvédelmi rendjét, rendszerét. 
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4./ Az intézmény munkáját segítő testületek, szervek, közösségek 
 
 
4.1. Az intézmény munkáját segítő testületek, szervek, közösségek: 
 

-    igatgatói tanács 
- vezetői értekezlet, 
- csoport (belső szervezeti egység) értekezlet, 
- dolgozói érdekképviseleti szervezetek, 
- nevelőtestületek, 
- munkaközösségek, 
-    érdekképviseleti fórum 

 
Igazgatói tanács: 
 
Az intézményvezető tanácsadó szerveként működik. Üléseit az intézményvezető szükség 
szerint, de évente legalább két alkalommal hívja össze. 
 
A tanács tagjai: intézményvezető, 
   intézményvezető-helyettes, 
   gazdasági vezető. 
 
A tanács véleményezi és értékeli: 

 
- az intézményt érintő szervezeti és működési kérdéseket, 

 
- az intézmény dolgozóit érintő élet- és munkakörülményeket befolyásoló kérdéseket, 

fejlesztések, felújítások rangsorolását, 
 

- az intézmény működésével összefüggő terveket, szabályokat, 
 

- mindazokat a javaslatokat, amelyeket az intézményvezető vagy a tanács elé 
terjesztenek. 

 
Vezetői értekezlet: 
 
Az intézmény vezetője szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal vezetői 
értekezletet tart. 
A vezetői értekezleten részt vehetnek az intézményvezető-helyettes, gazdasági vezető, belső 
szervezeti egységek vezetői, szakmai közösségek vezetői. 
 
A vezetői értekezlet feladata: 
 

- tájékozódás a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek munkájáról, 
 

- az intézmény, valamint a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek aktuális és 
konkrét tennivalóinak áttekintése. 
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Szakmai egység - szintű értekezlet: 
 
A gyermekotthonok (belső szervezeti egységek) vezetői szükség szerint, de legalább 
félévenként szakmai egység-szintű értekezletet tartanak. 
A gyermekotthon (belső szervezeti egység) értekezletét a vezetője hívja össze és vezeti. 
 
Az értekezletre meg kell hívni a gyermekotthon (belső szervezeti egység) valamennyi 
dolgozóját és az intézmény vezetőjét. 
 
A szakmai egység-szintű (belső szervezeti egység) értekezlet feladata: 
 

- a szervezeti egység eltelt időszak alatt végzett munkájának értékelése, 
 

- a szervezeti egység munkájában tapasztalt hiányosságok feltárása és azok 
megszüntetésére intézkedések megfogalmazása, 

 
- a munkafegyelem értékelése, 

 
- a szervezeti egység előtt álló feladatok megfogalmazása, 

 
- a szervezeti egység munkáját, munkaközösségeit érintő javaslatok megtárgyalása. 

 
Dolgozói munkaértekezlet: 

 
Az intézmény vezetője szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal összdolgozói 
munkaértekezletet tart. 
 
Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi fő- és részfoglalkozású dolgozóját. 
 
Az intézményvezető az összdolgozói értekezleten: 
 

- beszámol az intézmény eltelt időszak alatt végzett munkájáról, 
 

- értékeli az intézmény programjának, munkatervének teljesítését, 
 

- értékeli az intézményben dolgozók élet- és munkakörülményeinek alakulását, 
 

- ismerteti a következő időszak feladatait. 
 
Az értekezlet napirendjét az igazgató állítja össze. 
Az értekezleten lehetőséget kell adni, hogy a dolgozók véleményüket, észrevételeiket 
kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel és azokra választ kapjanak. 
 
Dolgozói érdekképviseleti szervezetek: 
 
Az intézmény vezetése együttműködik az intézményi dolgozók minden olyan törvényes 
szervezetével, amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme. 
 
Az intézmény vezetése támogatja, segíti az érdekképviseleti szervezetek működését. 
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Az intézmény vezetője a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásának, 
illetve teljesítésének módjáról, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjéről, az érdekvédelmi 
szervezetek támogatásának mértékéről, a működési feltételek biztosításáról, jogszabályok 
idevonatkozó rendelkezései alapján megállapodást köt, ennek hiányában megállapodást köthet. 
 
Az intézmény működését segítő testületek, szervek és közösségek üléseiről jegyzőkönyvet kell 
készíteni, megőrzéséről az intézmény vezetője gondoskodik. 
 
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

- az ülés helyét, időpontját, 
- a megjelentek nevét, 
- a tárgyalt napirendi pontokat, 
- a tanácskozás lényegét, 
- a hozott döntéseket. 
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IV. FEJEZET 
 

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI 
 
 
 
1./ Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 
 
 
a) A munkaviszony létrejötte 
 
Az intézmény az alkalmazottak esetében a belépéskor munkaszerződésben, vagy határozatlan 
idejű kinevezéssel határozza meg, hogy az alkalmazottat milyen munkakörben, milyen 
feltételekkel és milyen mértékű alapbérrel foglalkoztatja. 
 
b) 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 hivatali 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 
következménnyel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, 
a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles 
végezni. 
Amennyiben adott esetben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, 
nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek és 
amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené. 
 
A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója 
köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az 
illetékes felettesétől engedélyt nem kap. 
 
c) 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: 
 

- Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az 
intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. 
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- 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. 
 
- A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali 
titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és 
érdekeire. 
 
- Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, 
amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az 
intézmények anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél 
a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. 
 
- A nyilatkozattevőknek 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. 
 
- Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat minden esetben csak az 
intézményvezető engedélyével adható. 
 

d) A munkaidő beosztása 
 
Az intézményben a hivatalos munkarend, mely a munkaidőt és a pihenőidőt (ebédidő) 
tartalmazza a következő: 
Az Igazgatóság központi irodája egész évben folyamatosan munkanapokon hétfőtől – 
csütörtökig reggel 7,30 – tól délután  15,55 óráig, pénteken 7,30 – 13,5 0-ig dolgozik. 
 
A gyermekotthonok az alapfeladatokból következően egész évben folyamatosan a nap 24 
órájában üzemelnek. 
 
Az intézménynél az általános munkaidő heti 40 óra. 
A csoportvezető-nevelők heti munkaideje is 40 óra, melyet köteles a munkahelyén tölteni. 
Ebből 30 óra közvetlen gyermekekkel való foglalkozás. A fennmaradó 10 órában a szervezési- 
és adminisztratív munkájának tesz eleget, illetve értekezleteken, szakmai tanácskozásokon vesz 
részt. 
 
Folyamatosan, illetőleg a két vagy három műszakos munkarendben dolgozók részére hetenként 
legalább egy szabadnapot kell biztosítani és havonta legalább egyszer vasárnapra kell esnie. 

 
A hivatalos munkarendtől eltérő, külön beosztás szerint dolgoznak: 

- takarítók, 
- karbantartók, 

 
e) Szabadság 
 
Az éves rendes és rendkívüli szabadság kiviteléhez 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 munkahelyi 
vezető. 
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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. 
Az intézményben a szabadság nyilvántartás vezetéséért a szakmai egység vezetője a felelős. 
 
f) Az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók díjazása 
 
A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat munkaszerződésben, vagy kinevezési 
okiratban kell rögzíteni. . 
 
g) Saját gépkocsi használata 
 
A saját tulajdonú gépjárművek használatának térítési díját és elszámolási rendszerét a 
mindenkor érvényes központi előírások rendelkezései, illetve az adójogszabályok szerint kell 
kialakítani. A saját gépkocsi használatát az igazgató külön engedélyezi írásban. Az írásbeli 
engedély tartalmazza az elszámolás módját. 
 
 
2./ Kártérítési kötelezettség 
 
 
A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott 
kárérét kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes 
kárt köteles megtéríteni. 
 
Megjegyzés:  Amennyiben a Kollektív Szerződés nem rendelkezik másként, akkor bármekkora 
is a kár, a kártérítés mértéke a munkavállaló egyhavi átlagkeresetének ötven százalékát nem 
haladhatja meg. 
 
A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a 
visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett 
hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, és azokat 
jegyzék vagy elismervény alapján 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. 
Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye. A kár összegének 
meghatározásánál a Munka Törvénykönyve 172-173. §-a irányadó. 
 
 
 
 
 
 
 
3./ Anyagi felelősség 
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Az intézmény a dolgozó ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán 
bekövetkezett kárért vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kár a dolgozó munkahelyén vagy 
más megőrzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett. 
 
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. 
 
 
4./ Az intézmény ügyfélfogadása 
 
 
Az intézmény ügyfélfogadása munkaidőben folyamatos. 
 
 
5./ A munkaterv 
 
 
A szakmai egységek vezetője az intézmény feladatainak végrehajtására munkatervet készít. 
 
A munkaterv összeállításához, annak tervezésekor javaslatot kell kérni az intézményben 
működő, vezetést segítő testületektől, szervektől, közösségektől. 
 
A munkatervnek tartalmaznia kell: 

- a feladatok konkrét meghatározását, 
- a feladat végrehajtásáért felelős(ök) megnevezését, 
- a feladat végrehajtásának határidejét, 
- a végrehajtásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeket. 

 
A munkatervet a szakmai egység dolgozóival ismertetni kell, valamint meg kell küldeni az 
intézményben működő, vezetést segítő testületek, szervek, közösségek képviselőinek és az 
igazgatónak. 
 
Az intézmény vezetője a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli. 
 
 
6./ A 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 másik 
szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedésnél, amelyik másik szervezeti egység 
működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük van. 
Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az intézmény szakmai szervezetekkel, 
társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködési megállapodást köthet. 
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7./ Az intézmény ügyiratkezelése 
 
 
Az intézményben az ügyiratok kezelése központosított rendszerben történik. 
 
Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az intézmény vezetője felelős. 
Az ügyiratkezelést az Iratkezelési Szabályzat- ban foglalt előírások alapján kell végezni. 
 
 
8./ A kiadmányozás rendje 
 
Az intézményben a kiadmányozás rendjét az intézményvezető szabályozza az Iiratkezelési 
Szabályzatban. 
 
9./ Bélyegzők használata, kezelése 
 
 
Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, 
cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való 
lemondást jelent. 
 
Az intézmény bélyegzőit a gazdasági vezető köteles naprakész állapotban nyilvántartani. 
A nyilvántartás a számlarend melléklete. 
 
Az intézményben cégbélyegző használatára a következők jogosultak: 
 

- intézményvezető, 
- intézményvezető helyettes, 
- gazdasági vezető, 
- igazgatási ügyintéző 
- pénzügyi ügyintézők 

                 
Az átvevők személyesen felelősek a cégbélyegzők megőrzéséért. A cégbélyegzők 
beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti egyszeri leltározásáról a 
gazdasági vezető gondoskodik, illetve a bélyegző elvesztése esetén az előírások szerint jár el. 
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10./ 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 feladata. 
 
A gazdálkodási feladatokat a külön Ügyrend- ben meghatározott módon kell végezni. 
 
a) A gazdálkodás vitelét elősegítő belső szabályzatok 
 

- Számlarend, 
- Számviteli politika, 
- Eszközök és források értékelési szabályzata, 
- Bizonylati szabályzat, 
- Belső ellenőrzési szabályzat, 
- Ügyrend, 
- Pénzkezelési szabályzat, 
- Leltárkészítési és leltározási szabályzat, 
- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata, 

 
b) Bankszámlák feletti rendelkezés 
 
A banknál vezetett számla feletti rendelkezésre jogosultakat az intézményvezető jelöli ki. 
Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni az érintett pénzintézethez. Az aláírás-bejelentési 
kartonok egy-egy másolati példányát a gazdasági vezető köteles őrizni. 
 
c) 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 szabályzó ügyrendben kell meghatározni. 
 
 
11./ Belső ellenőrzés 
 
Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az 
intézmény vezetője a felelős. 
 
A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó 
 

- szakmai tevékenységgel összefüggő és 
- gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos 

ellenőrzési feladatok. 
 
A szakmai ellenőrzések éves ellenőrzési terv alapján történnek. 
Az ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell: 
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- az ellenőrzés formáját, 
- az ellenőrzési területeket, 
- az ellenőrzés főbb szempontjait, 
- az ellenőrzött időszak meghatározását, 
- az ellenőrzést végző(k) megnevezését, 
- az ellenőrzés befejezésének időpontját, 
- az ellenőrzés tapasztalatai értékelésének időpontját és módját. 

 
A belső ellenőrzést a Belső ellenőrzési szabályzat- ban 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, eredményéről az érintetteket, a vizsgált terület vezetőit, 
valamint dolgozói értekezleten az intézmény dolgozóit az intézmény vezetője tájékoztatja. 
 
 
12./ 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 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. 
 
 
13./ 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, 
- 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. 
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A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti felettes 
vezető gondoskodik. 
 
 
14./ Az intézménybe való felvétel és távozás rendje: 
 
A cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes gyermek elhelyezése a 
gyermekotthonokban az erre felhatalmazott szervek beutaló határozata alapján történik. A 
beutaló szerv leggyakrabban az illetékes gyámhivatal. Különleges veszélyeztetettség esetén 
történő, azonnali hatályú jegyzői vagy rendőri intézkedést is követhet elhelyezési intézkedés. 
 

a.) Az ideiglenes hatályú elhelyezés időtartama legfeljebb harminc nap, melyet annak 
megszüntetése vagy az átmeneti vagy tartós nevelésbe vételi intézkedés követ. Az 
elhelyezési értekezleten az Igazgatóság igazgatója által megbízott képviselő vesz részt, 
lehetőség szerint a fogadó otthon vezetője. 

 
A nevelésbe vételi eljárás során a Szakszolgálat tárgyalást tart, ahol a gyámhivatal, a        
gyermekjóléti szolgálat családgondozója, a fogadó gyermekotthon képviselője,   
továbbá a szülő és a tíz év feletti gyermek vesz részt. 

 
b.) A gyámhivatal a gyermeket átmenti nevelésbe veszi, ha a gyermek fejlődését a családi 

környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított 
szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni, illetve attól 
eredmény nem várható, továbbá, ha a gyermek megfelelő gondozása a családján belül 
nem biztosítható. Az átmeneti nevelésbe vétellel egyidejűleg a gyermeket a 
gyámhivatal gyermekotthonban helyezi el és részére gyámot rendel. 

 
Az átmeneti nevelésbe vett gyermek szülőjének szülői felügyeleti joga szünete. Az 
átmeneti nevelésbe vétel addig biztosítja az egyéni elhelyezési terv szerint a gyermek 
otthont nyújtó ellátását, amíg a gyermek családja képessé válik a gyermek 
visszafogadására, illetve annak nagykorúvá válásáig. 
 
A gyermeknek a gyermekotthonba viteléről a gyámhivatal rendelkezése alapján a 
gyermek törvényes képviselője vagy a gyermeket gondozó más személy, illetve a 
gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat jegyzője 
gondoskodik. 
 
Az átmeneti nevelésbe vételről hozott határozatban a gyámhivatal rendelkezik a szülői 
kapcsolattartás gyakoriságáról, módjáról, helyéről, idejéről, tiltásokról. A 
kapcsolattartás módosításáról a gyám vagy a szülő kezdeményezésére csak a 
gyámhivatal rendelkezhet. 
 
Ha az átmeneti nevelésbe vett gyermek szülője kapcsolattartási jogával a gyermek 
vagy a gyermeket gondozó személy sérelmére visszaél és magatartásával a gyermek 
nevelését, testi, értelmi érzelmi és erkölcsi fejlődését veszélyezteti, a gyermek gyámja 
kezdeményezheti a gyámhivatalnál, illetve a bíróságnál a kapcsolattartási jog 
korlátozását, szüneteltetését vagy megvonását. 
 
A gyámhivatal az átmeneti nevelésbe vétel feltételeinek fennállását a gyám, a 
gyermekvédelmi szakszolgálat, a gondozó intézet, illetve a gyermekjóléti szolgálat 
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tájékoztatása alapján évente felülvizsgálja és ennek során dönt az egyéni elhelyezési 
terv fenntartásáról vagy módosításáról. 
 
 

c.) A gyámhivatal a gyermeket tartós nevelésbe veszi, ha a szülő felügyeleti jogának 
megszüntetése miatt vagy más okból a gyermeknek nincs felügyeletet gyakorló szülője. 
 
A tartós nevelésbe vétellel egyidejűleg a gyámhivatal a gyermeket gyermekotthonban 
helyezi el és gyámot rendel. 
 
A tartós nevelésbe vétel a gyermek otthont nyújtó ellátását egyéni elhelyezési terv 
szerint biztosítja a gyermekotthonban és felkészíti a gyermeket az önálló életre. 
 
A gyermeknek a gyermekotthonba viteléről a gyermek lakóhelye vagy tartózkodási 
helye szerinti települési önkormányzat jegyzője gondoskodik. 
 
A gyámhivatal a tartós nevelésbe vételt a gyám tájékoztatása alapján évenként 
felülvizsgálja. 
 
 

A gyermekotthon a beutaló határozat alapján a gondozás típusának megfelelően 
nyilvántartásba veszi a gyermeket és egyéni iratgyűjtőt nyit. 

 
Az egyéni iratgyűjtő tartalma: 

 
- A beutaló határozat, a gondozási helyet kijelölő határozat 
- A szülői tájékoztatás 
- A beutalás tényéről szóló értesítés 
- A gyermekről készített pedagógiai jellemzés /a szakszolgálatnak 

megküldött/ 
- Egészségügyi papírok 
- A gyermek által hozott, vagy utólag megkért iratok /hatósági bizonyítvány 

a személyazonosító jelről, társadalombiztosítási igazolvány, 
közgyógyellátási igazolvány, iskolai bizonyítvány, útlevél stb./ 

- Fénykép 
- Ruhaleltár 
- Iratátadó lista 

 
 

d.) A nagykorúvá vált fiatal felnőtt elhelyezése az Igazgatóság utógondozói csoportjában 
történik, az utógondozói ellátás feltételeinek megfelelően hozott gyámhivatali 
határozat alapján. 

 
 Az utógondozói ellátás előkészítése és igénybevétele külön szabályzat alapján, a 

törvényi előírásoknak megfelelően történik. 
 

A gyámhivatal – a gyám javaslatára – a fiatal felnőtt kérelmére, az Igazgatóság 
befogadó nyilatkozata alapján elrendeli a további utógondozói ellátást, ha 
létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, nappali tagozaton tanulmányokat folytat, 
illetve szociális bentlakásos intézménybe várja felvételét. 
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Ha a fiatal felnőtt a megfelelő határidőn belül az utógondozói ellátást nem veszi 
igénybe és a gyermekotthon vezetőjét nem értesíti, az ellátást biztosító intézmény 
megkeresi az illetékes gyámhivatalt és kezdeményezi az ellátás megszüntetését. 
Az Igazgatóság igazgatója és a fiatal felnőtt megállapodást köt az utógondozói ellátás 
idejére.  
 
Az utógondozói ellátás megszüntetését azgyermekotthon vezetője kezdeményezheti a 
gyámhivatalnál, ha a fiatal felnőtt az utógondozói ellátás feltételeinek nem tesz eleget, 
illetve az utógondozói otthon házirendjét nem tartja be. 
 
Megszűnik a fiatal felnőtt utógondozói ellátása az ellátás megszüntetésére vonatkozó 
bejelentést követő idő elteltével vagy a 24. évének betöltésével. 
 
Az utógondozói csoportban elhelyezett fiatal felnőttek, akik tanulmányokat nem 
folytatnak és munkaviszonnyal rendelkeznek, az Igazgatóság igazgatójával kötött 
megállapodásban foglaltak szerint, meghatározott mértékű térítési díjra kötelezettek. 
 

A kiléptetés rendje 
 
Megszűnik az átmeneti nevelésbe vétel, ha annak okai már nem állnak fenn, a szülői 
felügyeleti jog feléled, ha a gyermek tartós nevelésbe került, vagy nagykorúvá vált. 
 
Megszűnik a tartós nevelésbe vétel, ha 

- a bíróság a szülői felügyeletet visszaállította 
- a gyermek a bíróság gyermek-elhelyezési döntését követően más személy 

gyámsága alá került 
- a gyermeket örökbe fogadták 
- a gyermek nagykorúvá vált. 

 
A gyámhivatal gondozást megszűntető határozata alapján, az eltávozás napján a növendék 
kivezetése a Gyermekotthon nyilvántartásából megtörténik. A gyermekvédelmi ügyintéző a 
gyermek gondozásának megszüntetéséről, végleges eltávozása napjáról a határozat 
végrehajtásáról az Igazgatóságot, a gyámhivatalt és a szakszolgálatot is értesíti. 
A gyermek gondozási helyének megváltoztatását rögzítő gyámhivatali határozat kézhez vétele 
után, a gyermeket átvevő gondozási hely képviselőjének /pl. vérszerinti szülő, gyám stb./ a 
személyes iratokat lista alapján át kell adni, és a gyermeket a nyilvántartásból a távozási hely 
feltüntetésével törölni kell. Az iratgyűjtőt a benne lévő iratokkal együtt irattárba kell helyezni. 
 
A gondozott, eltávozásakor, személyes iratait, az életviteléhez szükséges személyes tárgyait, 
ruhaneműit, készpénzét magával viszi. 
 
15./ Gyámi jogkör 
 
 
A gyámhivatal a gyermek részére gyámot rendel, ha 

a) ideiglenes hatállyal gyermekotthonban helyezte el a gyermeket és pert indított a 
szülői felügyelet megszüntetése iránt, 

b) átmeneti vagy tartós nevelésbe vette a gyermeket. 
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Gyámul rendelhető a gyámi feladatok ellátására a gyermekotthon (lakásotthon) vezetője, ahol a 
gyermeket a gyámhivatal elhelyezte.  
 
A gyámhivatal a kirendelt gyámot tisztségéből felmenti, ha a gyermekotthon vezetőjének 
vezetői beosztása megszűnik. 
 
A gyám a gyermek gondozója, nevelője, törvényes képviselője. A gyámhivatal a 
gyermekotthon vezetőjét a gyermek vagyonának kezelésével is megbízhatja. 
 
A gyermekotthon vezetőjét gyámi tisztségének ellátásáért díjazás nem illeti meg. 
 
A gyámsággal járó jogok és kötelességek – ha a gyámhatóság másként nem rendelkezik – a 
gyámot a kirendelő határozat kézbesítését követő naptól kezdve illetik meg, illetve terhelik. 
 
A gyám tevékenységét a gyámhivatal irányítja és felügyeli, feladatainak ellátásához a területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat segítséget nyújt. A szakszolgálat munkatársa, a gyámi 
tanácsadó segíti és ellenőrzi a gondozott gyermek gyámjának, gondozójának gyámi 
tevékenységét, az egyéni gondozási-nevelési tervben foglaltak végrehajtását, az egyéni 
elhelyezési terv megvalósulását. 
 
A gyámi tanácsadó szükség szerint, de legalább havonta egyszer felkeresi a gondozóhelyet, 
találkozik a gondozottal és a gyámmal. Megállapításait folyamatosan írásban dokumentálja, 
félévente tájékoztatja a gondozott helyzetéről a gyámhivatalt.  
 
A gyám a működéséről, a gyámsága alatt álló gyermek ügyeiről félévente írásban köteles 
tájékoztatást adni a gyámhivatalnak (7. sz. adatlap) E tájékoztatási kötelezettség nem érinti a 
törvény szerinti számadási kötelezettséget. 
 
 
A gyám feladata a gyermek gondozásában és nevelésében 
 
A gyám elősegíti a gyermek testi, értelmi érzelmi és erkölcsi fejlődését, nevelését és 
gondoskodik a gyermek teljes körű ellátásáról. A gyámot a gyermek elhelyezésének joga nem 
illeti meg, a gyermek gondozási helyének megváltoztatására javaslatot tehet, illetve 
kezdeményezheti azt. 
 
A gyám a gyermekkel közösen választja meg a gyermek életpályáját, figyelembe véve az 
átmeneti nevelésbe vett gyermek szülőjének véleményét, a gyermek képességeit, egyéb 
körülményeit. Az életpálya kijelölésével kapcsolatos vitában a gyámhivatal dönt. 
 
 
 
A gyermek képviselete 
 
A gyám joga és kötelessége, hogy a gyermeket személyi és – ha erre a gyámhivatal 
felhatalmazta – vagyoni ügyeiben képviselje. 
 
A gyám nem adhat hozzájáruló nyilatkozatot a gyermek örökbefogadásához. A gyám 
jognyilatkozatainak érvényességéhez szükséges a gyámhivatal jóváhagyása, ha a 
jognyilatkozat a gyermek családi jogállására és az ezzel kapcsolatos perindításra vonatkozik. 
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A gyám kötelessége az otthonteremtési támogatás, valamint az utógondozói ellátás iránti igény 
benyújtásának figyelemmel kísérése és segítése.  
 
A gyámhivatal a gyermek vagy a gyám kérésére, továbbá hivatalból eseti gondnokot rendel ki 
a gyermek képviseletének ellátására, ha a gyám, mint törvényes képviselő, a gyermeket a Csjt. 
szerint nem képviselheti, vagy ha a különleges szakértelmet igénylő ügyekben a gyám nem 
vállalkozik a gyermek képviseletének ellátására. 
 
 
A gyermek vagyonának kezelése 

 
A gyámhivatal a gyámot – kérésére – felhatalmazhatja a gyermek vagyonának kezelésével járó 
feladatok ellátására is. 
 
Nem szükséges a gyámhivatal felhatalmazása az olyan jognyilatkozat érvényességéhez, amely 
a mindennapi élet szokásos szükségleteit biztosító kisebb jelentőségű szerződések megkötésére 
irányul. 
 
A gyermek vagyonának kezelésére felhatalmazott gyám joga és kötelessége, hogy 
feladatkörében védje a gyermek érdekeit, gondoskodjon a vagyon megfelelő hasznosításáról, és 
a rendes vagyonkezelés szabályai szerint intézze ügyeit. A gyám a gyermek vagyonát leltár 
alapján veszi át. A gyermek nagykorúvá válásakor a gyámi tisztség megszűnik, a gyám a 
gyámhivatal felé végszámadást készít, melyet hatvan napon belül kell előterjesztenie. A 
végszámadás elfogadása után a gyámhivatal a gyámadásra kötelezettet a vagyonkezelés alól 
felmenti. 
 
A gyámhivatal a kirendelt gyámot gyámi tisztségéből a hatályos jogszabályok értelmében, 
határozatban menti fel. 

 
 

16./ Családgondozás, utógondozás 
 
 
A családgondozó, a gyám vagy a gyermekotthonvezető megbízásából elősegíti a gyermek és a 
család kapcsolattartását. Megbízásra meglátogatja a családot, környezettanulmányt készít. 
 
Felkészíti a gyermeket a szülővel való találkozásra, szükség esetén a gyermeket a 
kapcsolattartás helyszínére kíséri és ha a gyermek és a szülő közötti kapcsolat helyreállításához 
szükséges, részt vesz a találkozáson. 
 
Az átmeneti és a tartós nevelés megszüntetése vagy megszűnése után, amennyiben a növendék 
elhagyja a gyermekotthont, a gyámhivatal legalább egy év időtartamra elrendeli az 
utógondozást, melynek keretében elősegíti a gyermek, a fiatal felnőtt családi környezetébe való 
visszailleszkedését, illetve önálló életének megkezdését. 
 
A gyámhivatal az utógondozói ellátásról szóló határozatában rendelkezik az utógondozó 
személyéről, akire a gyám tesz javaslatot. Az utógondozást, a volt gondozott, fiatal felnőtt 
részére – a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve – a kijelölt utógondozó végzi, a 
társadalmi szervezetek, alapítványok, egyházi, jogi személyek közreműködésével. 
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A kirendelt utógondozó negyedévente, illetve a gyámhivatal felhívására szükség szerint, 
valamint a kirendelés megszűnésekor köteles tájékoztatást adni a gyámhivatalnak az 
utógondozás eredményéről. 
 
 
17./ Engedély nélküli eltávozás 

 
 

Ha a gondozott vagy egyéb okokból ellátásra befogadott gyermek engedély nélkül eltávozott a 
gyermekotthonból vagy oda az engedélyezett kimenő, eltávozás vagy szabadság lejártakor nem 
tért vissza, az ellátást nyújtó a jogszabályban leírtak szerint jár el: 
 

-     megkísérli felkutatni a gondozott tartózkodási helyét, 
- ha az eltűnt gyermek 14 év alatti életkorú, 24 órán belül az otthonvezető 

értesíti az állandó lakhely szerinti illetékes rendőri szervet, megadva a 
gyermek személyére vonatkozó szükséges információkat, valamint feltünteti 
a vélhető tartózkodási helyeket, 

- a hatóság megkeresésére minden irányú, a felkutatáshoz szükséges adatot 
közöl az adatvédelmi szabályok betartásával, 

- a gyermek eltűnéséről tájékoztatja a szakszolgálatot és a szülőt. 
 
A gondozási helyére visszakerült eltűnt gyermeket a gyám egyéni beszélgetés keretén belül 
meghallgatja, az eltűnés okai, körülményei, tartózkodási helye, eltűnés idején kialakult 
kapcsolataira vonatkozóan. A tényeket írásban dokumentálja és a szükséges intézkedéseket 
megteszi. 

 
Az eltűnt gyermek visszatéréséről a szakszolgálatot és a szülőt értesíti. 

 
A rendőri eljárás lezárása érdekében biztosítja a rendőrségi meghallgatás feltételeit és a 
törvényes képviseletet. 

 
A bejelentés nélkül távolmaradó, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt tartózkodási 
helyének felkutatása céljából a csoportvezető nevelő megteszi a szükséges intézkedéseket. 

 
 
 
 
 
 

18./ A rendkívüli események jelentési  
 
 
1. Minden olyan esemény rendkívülinek minősül, amely az intézmény működését 

jelentősen zavarja, így különösen: 
 

a) a közrendet sértő vagy veszélyeztető esemény vagy arra utaló körülmény, 
b) több személyt sújtó vagy különösen nagy anyagi kárt okozó elemi csapás, 
c) az intézmény vagyonában bekövetkezett, jelentős értéket (Btk. 27/A. §) 

meghaladó kár, 



 24

d) tűzeset vagy robbanás, amelynek kárértéke (helyreállítási értéke) 
meghaladja a jelentős (Btk. 27/A. §) értéket, sérülést, illetve halálesetet 
okoz, 

e) a környezetet jelentősen szennyező, emberi egészségre is káros föld-, víz- és 
légszennyezés, 

f) radioaktív, sugárzó, pszichotrop, mérgező anyag, kábítószer illetéktelen 
személy birtokába jutása, elvesztése, illetve az itt felsoroltakkal kapcsolatos 
balesetek, 

g) az intézmény területén, illetve tevékenységi körében történt 
fegyverhasználat, 

h) minden olyan műszaki zavar, amely az alaptevékenységet veszélyezteti, 
i) minden olyan egyéb jellegű esemény, amely az intézmény rendeltetésszerű 

működésének szándékos magzavarására irányul. 
 

2. A rendkívüli esemény bekövetkezése esetén az intézmény igazgatójának az emberi 
élet és a javak mentése érdekében haladéktalanul intézkednie kell. Egyidejűleg 
gondoskodnia kell arról, hogy az eseményről az intézkedésre hivatott szervek 
(rendőrség, tűzoltóság, mentők, honvédség, polgári védelem, ÁNTSZ) mielőbb 
értesüljenek. Az intézmény igazgatója, illetőleg az által megbízott személy köteles a 
rendkívüli eseményt szóban (távbeszélőn, rádión, stb) bejelenteni a felügyeleti 
szervhez. 

 
A bejelentésnek tartalmaznia kell: 

a) a bejelentést tevő nevét, beosztását, telefonszámát, 
b) a rendkívüli esemény időpontját (év, hónap, nap, óra, perc), 
c) a rendkívüli esemény helyét, 
d) az esemény leírását (rövid meghatározás), 
e) a megállapított vagy feltételezett keletkezési okot, 
f) a megállapított vagy becsült kárértéket, 
g) a rendkívüli esemény elhárítására, a kár csökkentésére tett legfontosabb 

intézkedéseket. 
 

A rendkívüli esemény körülményeinek kivizsgálásáról  - az okok megállapítását 
követően – az intézmény igazgatója írásban köteles beszámolni a felettes szerv felé. 
A jelentésnek tartalmaznia kell a tervezett intézkedéseket és az alkalmazott 
felelősségre vonást is. 
 
A gondozott sérelmére történt rendkívüli eseményt követő azonnali intézkedés után 
a Igazgatóság igazgatójával történt egyeztetést követően, a gyermek érdekében a 
gyám jár el. Az Igazgatóság sérelmére történt, valamely gondozott által elkövetett 
károkozás esetén az intézmény igazgatója jogosult bírósági eljárást indítani, 
biztosítva a gondozott törvényes képviseletét. 
 
 
Rendkívüli esemény naplójának mintája 
 
 

Az rendkívüli esemény 
 

Időpontja 
(év,hó,nap,óra,perc) 

Rövid leírása Tett intézkedés 
(rendőrség, tűzoltók, 

Jelentés továbbítása 
(Ki? Mikor? Kinek?) 
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mentők, stb. értesítése 
    

 
 

 
 

3. Kiürítési terv: 
 

Rendkívüli helyzetben az intézmények kiürítéséről a szakmai vezetők utasításai 
alapján az ügyeletes dolgozók gondoskodnak a külön szabályzatban foglaltak 
szerint. 
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V. FEJEZET 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
 
 
1./ Az SZMSZ hatálybalépése 
 
 
Az SZMSZ aláírása napján lép hatályba. 
 
 
Az SZMSZ mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról az intézmény vezetője gondoskodik. 
 
 
 
Szekszárd, 2002. október 1. 
 
 
 

Molnár Mónika 
                                                                                                                              igazgató 

 
 
 
 


