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1. Bevezetés 

 

Békés megye nevelésügyi, oktatási és egészségügyi helyzete 

Békés megyében 82 óvodai neveléssel foglalkozó intézmény van és 84 általános iskola alsó és 

felső tagozattal (ezek között természetesen vannak átfedések, azaz óvoda és általános 

iskolaként is működő intézmények). Gyógypedagógia szakszolgáltatással összesen 2 

intézmény foglalkozik a megyében (Békéscsabán és Gyulán), de a megyében elszórva 

akadnak ilyen jellegű szolgáltatást is nyújtó iskolák (vagy óvodák), természetesen ezek nem 

szakosodott intézmények. Fontos kiemelni, hogy az említett intézmények többsége 

Békéscsabán található, így a kisebb települések ezeken az oktatási-nevelési területeken 

nagyban a várostól függenek. A gimnáziumok és szakgimnáziumok száma összesen 33 a 

megyében. 

Békés megyében a születéskor várható élettartam jóval az országos átlag alatt van, de még a 

Dél-alföldi régiókhoz képest is kedvezőtlenebb képet mutat a Békés megyei egészségügyi 

stratégia (2016) alapján. Tovább súlyosbítja a demográfiai helyzetet, hogy a megye népessége 

folyamatosan öregedik, a születések száma pedig ezzel párhuzamosan csökken, és mindehhez 

az országosan is jellemző elvándorlás is társul. A halandósági rátát nézve azt lehet mondani, 

hogy a megye összhalálozási aránya kedvezőtlenebb az országos átlag arányánál. Békés és 

Nógrád megyében a legnagyobb az öregedési index és a halálozás mértéke, ha országosan 

nézzük azokat. Az öregedési index országos átlagának mutatója 1,26, a Békés megyei érték 

ennél pedig számottevően magasabb: 1,56. Az öregedési index egyébként az egész Dél-

Alföldön is kiemelkedően magas. Ha a szomszédban elhelyezkedő Észak-Alföldet nézzük a 

maga kedvezőbb, 1,09-es mutatójával, akkor komoly eltérést láthatunk e két szomszédos régió 

között. 

Az egészségügyi helyzet is ehhez mérten komoly kihívások elé néz. Csak az elmúlt 

évtizedben nagyjából 10%-kal csökkent a Békés megyében dolgozó háziorvosok és védőnők 

száma. A felnőtt lakosság ellátását 2013-ban Békés megyében 176 háziorvos és 53 házi 

gyermekorvos látta el. Összesen 20 olyan felnőtt, illetve 5 gyermek körzet van, ahol 

helyettesítéssel kénytelenek megoldani az ellátást, mert ezen körzeteknek effektíve nincsen 

saját orvosa. Ez a szám az elmúlt 8-10 évben is folyamatosan emelkedett. Bár az elmúlt évek 

során az egy háziorvosi praxisra eső páciensek száma folyamatosan csökkent, a 

betegforgalom mindezek ellenére folyamatosan emelkedett, a gyógykezelési forgalom napi 

átlaga 2013-ban 50 páciens a felnőtt, 28 a gyermek háziorvosi szolgálatban. 



 
 
 

 

 

Jelenleg az alábbi településeken területi egészségügyi központ található, amelyek középfokú 

egészségügyi ellátást nyújtanak (fogászati rendelés, a járóbeteg-szakrendelés, 

szakambulancia, stb.): 

• Békéscsaba (Dr. Réthy Pál Kórház és Rendelőintézet) 

• Gyula (Pándy Kálmán Megyei Kórház, a békéscsabai és a gyulai kórházat 2016 

elején Békés Megyei Központi Kórház néven egyesítették) 

• Mezőhegyes (Pándy Kálmán Megyei Kórház Mezőhegyesi Részlege) 

• Mezőkovácsháza (szakrendelő, nappali kórház) 

• Orosháza (kórház és szakrendelő) 

• Sarkad (járóbeteg-szakellátó központ) 

• Szarvas (szakrendelő) 

• Szeghalom (Pándy Kálmán Megyei Kórház Fekvő- és Járóbeteg Egysége) 

A megye területén jelenleg három fekvőbeteg ellátó intézmény működik. Ezek közül kettő - 

Békéscsaba és Orosháza - területi kórház, míg a harmadik, a gyulai Pándy Kálmán Megyei 

Kórház a megye kiemelt súlyponti kórháza (2012 közepétől állami fenntartásban), mely az 

anyaintézmény mellett két külső telephellyel is rendelkezik (Mezőhegyesen és Szeghalmon), 

ahol krónikus betegellátás folyik. A kórházi ágyak száma 2000 óta folyamatosan csökken, 

valamint egyes ellátási területek is átkerültek a gyulai kórházba, mint súlyponti kórházba. Ez 

egyben azt is jelenti, hogy a legtöbb Békés megyében (és főleg kistelepülésen) élő ellátásra 

szoruló beteg számára nehezen elérhetőek az egészségügyi szolgáltatások. 

A fekvőbeteg ellátás a békéscsabai és a gyulai kórház (ami 2 külső telephellyel is rendelkezik 

Mezőhegyesen és Szeghalmon), valamint az orosházi kórház között oszlik meg. 

 
1.1. Humánszolgáltatások terén jelentkező kistérségi problémák 

 

A fejlesztési terület egészségügyi helyzete és szociális szolgáltatásai 

A következő fejezetekben a céltelepülések egészségi helyzetét és szociális szolgáltatásait 

vesszük át, az adatokat a településekre kiküldött adatbekérőkből, valamint a TEIR 

adatbázisából állítottuk össze. 

 

 

 



 
 
 

 

 

Védőnői szolgálatok a településeken 

Település Szolgálat/intézmény 

neve 

Betöltött álláshelyek 

száma, 

2016(adatbekérőből) 

Betöltött 

álláshelyek 

száma 

(TEIR, 

2015) 

Ellátott 

gyermekek 

száma (2016) 

(adatbekérőből) 

Gyula Egészségügyi 

Alapellátási 

Intézmény – 

Védőnői Szolgálat 

N.A. 17 N.A. 

Elek Védőnői Szolgálat 

(Elek) 

1,5 1 261 

Kétegyháza Házi- és Fogorvosi 

Rendelő és Védőnői 

Szolgálat 

Kétegyháza 

(Kétegyháza) 

1 2 93 

Lőkösháza Védőnői Szolgálat 

(Lőkösháza) 

0,5 1 83 

Doboz Egészségügyi 

Központ - Védőnői 

Szolgálat (Doboz) 

2 2 257 

 

Forrás: TeIR adatbázis, és a védőnői szolgáltatoktól érkező adatközlés, saját 

szerkesztés 

A táblázatban a védői szolgálatoktól, védőnőktől érkező adatok alapján, valamint a TEIR 

rendszer adatai alapján megismerhető adatokat láthatjuk, ebből kiderül, hogy a kisebb 

települések adott esetben fél-egy állással látják el a védőnői feladatokat. 

Az adatok a körzeti védőnők által ellátott minden 1-6 éves, illetve a 7-18 éves oktatási 

intézményekbe járó gyermekek összesített számát mutatják. Ebben a táblázatban nem 

számolunk azzal, ha a védőnő iskolai védőnői feladatokat is ellát.  

 

2. Kétegyháza Helyi Közügyeket önként vállalt feladatokat ellátó Intézmény 

 

Kétegyházi Napsugár Óvoda 

Kétegyháza Békés megye délkeleti részén fekvő közel 3600 fős nagyközség, a legnagyobb 

magyarországi román nemzetiségű település, a KSH 2011-es adatai alapján nagyjából az itt 

élők 30%-a vallotta magát román nemzetiségűnek. A Budapestet Bukaresttel összekötő 

nemzetközi vasútvonal mentén fekvő Kétegyháza közútról is könnyen megközelíthető: 

Északról Békéscsaba irányából, Gyula és a nemzetközi határátkelő felől a 44-es számú főútról 



 
 
 

 

 

letérve, keletről az eleki határátkelő felől, nyugatról pedig Medgyesegyháza - Orosháza felől. 

Ugyanakkor a település úthálózata magát a települést nehezen járhatóvá teszi gépjárművek 

számára. 

Mivel a település elmaradottnak számít az infrastruktúra és a gazdaság szempontjából, ezért 

csatlakozott a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társuláshoz. Az iskolázottsági arány 

az országos áltagnál valamivel rosszabbnak tekinthető, ami kölcsönhatásban van a gazdasági 

helyzettel, így a település komoly hátránnyal indul versenyképesség tekintetében. 

Mindezek ellenére a közösségi élet jónak mondható, és kulturálisan sokszínű helyi 

társadalomról beszélhetünk. 

Ellátás formája Helyben 

elérhető 

Családsegítés és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

Igen 

Szociális étkeztetés Igen 

Házi segítségnyújtás  Igen 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Igen 

Nappali ellátás, idősek Igen 

Nappali ellátás, szenvedélybetegek Nem 

Ápolást, gondozást nyújtó 

intézmények  

Nem 

Lakóotthon Nem 

Közösségi ellátás Nem 

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény Nem 

Falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgáltatás 

Igen 

Szociális szolgáltatások Kétegyházán, saját szerkesztés kistérségi dokumentumok 

alapján 

 

A településen 1 óvoda, 1 iskola, illetve egy kétnemzetiségű óvodai és általános iskolai képzést 

nyújtó intézmény található, valamint 1 szakközépiskola, ahol 95 kollégiumi férőhely van, 37 

tanárral és közel 180 fős diáklétszámmal (ha az elmúlt évet nézzük), akiknek nagyjából 10%-a 



 
 
 

 

 

roma származásúnak vallja magát. Felnőttképzés, vagy felnőttoktatás nem valósul meg 

helyben. 

Az általános iskolai oktatásban résztvevő teljes gyermek létszám 138 főre tehető. 

Ezen kívül 3 háziorvosa van a településnek, akik alapfokú egészségügyi ellátást tudnak 

nyújtani, fekvőbeteg ellátásért már Gyulára kell menni.  

A védőnő ellátási körzetéhez 93 gyermek tartozik, minden ötödik (19 fő) tekinthető 

veszélyeztetettnek. A 14 éven aluliakra legnagyobb kockázati tényezőnek tekinthető a 

dohányzás, az alkoholfogyasztás és a korai terhesség. A egészségügyi szűrések kiterjesztését, 

bővítését tartja fontosnak a védőnő adatközlő. 

Mivel Kétegyháza is a Gyulai térség része, ezért itt is a Gyula és Környéke Többcélú 

Kistérségi Társulás kezében van a helyi szociális szolgáltatások egy része, úgymint a 

Bölcsőde, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat és persze az Idősek Klubja. 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál dolgozó munkatársak száma egy teljes 

munkaidős és egy részmunkaidős főben merül ki, ők ugyanakkor mind szakképzettek 

dolgozók. Őket egy jelzőrendszeri felelős munkatárs segíti munkájukban. 

 
 

Minden szervezetnek van egy életgörbéje, amelynek különböző szakaszaiban más-más 

stratégia alkalmazása szükséges. Jelenleg a járóbeteg életgörbéjének egy új szakaszába lépését 

tervezi, amely a szervezetben végbemenő változásokat eredményez. A szervezeteknek négy 

szintjét lehet megkülönböztetni, ahol a változások történhetnek. 

  
1. Egyéni szintű változások: ha egyéni, résztvevői szinten történik változás, az egyrészt 

motiválhatja is a dolgozókat, másrészt feszültséget és stresszt is okozhatnak. 
 

2. Csoport szintű változások: a csoport szintű változások hatással vannak mind a csoport 

tagjainak, mint a csoporton kívüli tagokkal kapcsolatos teljesítményekre. 
 

3. Szervezeti szintű változások: a Kétegyházi Napsugár Óvoda részéről is szervezeti 

szintű változásról beszélhetünk, hiszen a szervezet fejlesztése-átalakítása kihat az 

egész intézmény működésére, valamint a tagok tevékenységére is. A vezetőnek a 

sikeres változáshoz meg kell győznie a tagokat arról, hogy a változás előnyös, 

valamint informálnia is kell őket a folyamatról. 



 
 
 

 

 

 
4. Környezet szintjén zajló változások: a változásnak akár regionális, országos hatása is 

lehet, amihez a szervezetnek minél előbb és minél jobban alkalmazkodnia kell. 

 

 

A szervezet-fejlesztés egy olyan átfogó tevékenység, amely a szervezet struktúrájának és az 

abban uralkodó magatartásszabályoknak tartós megváltoztatására irányul. A szervezet 

struktúráját tudatosan kell formálni, alakítani kell a környezet változásaihoz igazítottan. 

Fontos azonban, hogy különbséget tegyünk a szervezet strukturális átalakítása, és a 

szervezeten belül dolgozók magatartása, a szervezeti kultúra között. Az utóbbi egy, 

elsősorban pszichológusok és szociálpszichológusok által képviselt irányzat, amely abból 

indul ki, hogy a szervezetben az emberek magatartását döntően a feladathoz és a közösséghez 

való tartozásuk, szerepelvárásaik, társadalmi normáik és szükségleteik határozzák meg 

(Bilanics 2010). Ők azt vallják, hogy a szervezetben hagyni kell a dolgozók személyiségét 

kibontakozni, valamint úgy kell fokozni a szervezet teljesítőképességét, hogy az emberek 

közötti kapcsolatokat, interakciókat vizsgáljuk meg és tesszük minél hatékonyabbá. Azonban 

ez folytonos kihívással jár, ugyanis ha eredményes a szervezet, akkor a vezetés hajlamos 

stabilizálni azt a struktúrát annak érdekében, hogy továbbra is eredményes legyen a vállalat. 

Azonban ez dinamikusan változó környezetben a visszájára is fordulhat. Tehát  

a szervezet fejlesztés fő célja a szervezet stabilitásának és rugalmasságának együttes 

megteremtése, egyensúlyba hozatala. 

 
A szervezeti stabilitásának és flexibilitásának kifejezésére különböző mutatók állnak 

rendelkezésünkre (Bencsik 2005). A szervezeti stabilitást kifejező mutatók: 

 
1. A szervezet egyértelmű célmeghatározó- és megvalósító képessége 

 
 Egyértelmű részcélok meghatározása 

 
 Részcélok összehangolásának lehetősége 

 
 A feladatok, a hatáskörök és a felelősségi rendszer összhangja 

 
2. A döntési folyamatok gyorsasága és minősége 

 
 Idő- és információszükséglet összehangoltsága 

 
 A prioritások egyértelműsége, a konfliktust feloldó mechanizmusok 

kiépítettsége 
 

3. Egyértelmű koordinációs mechanizmusok, stabil koordinációs költségek 

 
A szervezet flexibilitását, rugalmasságát kifejező mutatók: 
 



 
 
 

 

 

1. Képesség a környezetmennyiségi és minőségi változásainak megfelelő válaszadásra: 

operatív és/vagy stratégiai és/vagy strukturális válaszadás képességei 
 

2. Az alkalmazkodáshoz szükséges döntések meghozatalakor a centralizáció-

decentralizáció megfelelő aránya 
 
Ezeken kívül fontos még a szervezeti redundancia minimalizálása, valamint a szervezeti 

hatékonyság miatt létrejövő általános szervezeti és gazdálkodási teljesítményjavulás. 
 
 

1. Probléma felismerése: Ez az egyik legfontosabb rész, hiszen a vezetőknek fel kell 

ismerniük, hogy ha a szervezetnek szüksége van az átalakulásra, és ez nehezen szokott 

menni, hiszen senki sem szereti, ha kizökkentik a jól megszokott munkamenetéből és 

valami újat szeretnének bevezetni. Sokszor lehet probléma, hogy a vezetők nem 

akarják időben meglátni, hogy a szervezetnek változnia kell, és már csak akkor 

kezdenek el cselekedni, amikor már késő. A Dobozi Gondozási Központ esetében 

egyértelműen elmondható, hogy a cégvezetés felismerte a változtatás szükségességét. 
 

2. A szervezet-fejlesztésének szükségességének megfogalmazása: ez abban több az első 

pontnál, hogy miután felismertük a problémát, különböző megoldási lehetőségeket 

keresünk, és ennek egyik formája lehet a szervezet strukturális átalakítása, amelyről a 

Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ részéről változtatást igényel munkaerő 

állományban. 
 

3. A problématerületek meghatározása, rögzítése, és elemzése: Ebben a részben 

megpróbáljuk megkeresni azokat a területeket, amelyeken változtatni kell a további 

eredményes működés végett. 
  

6. A szervezet-fejlesztési változatok értékelése: Miután meghatároztuk a lehetséges 

módosításokat, újításokat ki kell választania a szervezetnek azt, amelyik szerinte a 

legeredményesebb lehet. 
 

7. A kiválasztott szervezet-fejlesztési megoldás bevezetése, megvalósítása: Ha 

kiválasztottuk a bevezetendő változást, akkor következik maga a változtatás, amelyet 

már korábban is említettünk. 
 

8. Az új szervezeti megoldás állandó ellenőrzése és továbbfejlesztése: semmilyen 

változtatás nem lehet általános érvényűen jó minden környezetben. Ha változnak a 

feltételek, akkor azokhoz kell alkalmazkodnia a szervezetnek is. 

 
A következő lépések tehát inkább logikailag rendezik sorba a szervezet fejlesztésének 

lépéseit, és olyan szempontból általánosnak tekinthető, hogy közel áll az emberi 



 
 
 

 

 

problémamegoldás logikájához. Egy másik előnye még, hogy egyáltalán nem kötött, inkább 

nyitott jellegűnek mondható. Éppen ezért a továbbiakban ezen logika mentén vizsgáljuk meg 

a Dobozi Gondozási Központ szervezetét – megkeresve a kritikus pontokat, illetve azonosítva 

a beavatkozási lehetőségeket. 

 

3. Probléma felismerése 
 
 
A Kétegyházi Napsugár Óvoda működése során elért egy olyan ponthoz, ahol át kell gondolni 

a működésének néhány aspektusát. Éppen ezért az intézményvezetés egyértelműen arra az 

álláspontra jutott, hogy az intézmény további fejlődése, valamint érdekében jelentős 

változásokat szükséges alkalmazniuk. A Kétegyházi Napsugár Óvoda vezetésével, illetve 

alkalmazottaival történő interjúkból egyértelműen kiderült, hogy a jelenlegi szervezet 

fejlesztésére van szükség, amelyhez az intézmény rendelkezik a megfelelő erőforrásokkal. 

Továbbá a munkavállalók is egyetértenek abban, hogy a szervezet fejlesztése a 

munkafolyamatok átláthatóbbá tétele elengedhetetlen a hatékony munkavégzés 

szempontjából, kiváltképpen akkor, ha az intézmény feladatainak gyarapodása miatt így 

terjeszkedése az elsődleges cél, hiszen a jelenlegi szervezet nem tudja kiszolgálni a 

változással járó erőforrás-szükséglet növekedését. 

 
A fentiek értelmében azt mondhatjuk, hogy a Kétegyházi Napsugár Óvoda 

szervezetfejlesztésének elsődleges célja a jelenlegi feladatellátáshoz illeszkedő személyzeti 

létszámot létrehozni. 

Az intézményben jelenleg szükséges 6 fő óvodapedagógus helyett 4 fő óvodapedagógus 

dolgozik.  
 
4. A szervezet-fejlesztés szükségességének megfogalmazása 
 

 

A következő lépésben szükség van a fejlesztendő terület feltárására, valamint a szervezeten 

belüli érintettek véleményének megismerésére a szervezet jelenlegi felépítéséről, valamint a 

fejlesztéshez történő hozzáállásukról. Szervezeti diagnózis során tehát a szervezet működése 

során keletkező problémák tüneteinek felismerése, majd e tünetek meghatározása történik. A 

jelenlegi szervezeti felépítés nem tudja hatékonyan kiszolgálni az intézmény növekedési 

igényeit, annak átláthatóságát, ezért már az intézményben is megfogalmazódott, hogy szükség 

van egy átalakításra. A szervezetfejlesztés eredményessége megmutatkozik a munkaerő 

minőségében, kihat a költségre (marketing, értékesítés, munkabér stb.), valamint befolyással 

van a szervezeti kultúrára, a tudás megosztására és a szervezeti légkör alakulására. 



 
 
 

 

 

 

 
4.1. Stratégia 

 
A szervezeti stratégia a szervezet jövőképét, küldetését, céljait és a célok eléréséhez szükséges 

stratégiai akciókat tartalmazza. Érdemes megnézni, hogy a hatékony stratégia tulajdonságai 

fellelhetők, azonosíthatók-e az adott szervezetben. A jó stratégiának az alábbi 

tulajdonságokkal kell rendelkeznie, és KHSZK esetében is igyekeznek ezen elvárásoknak 

megfelelni: 

 
 jövőbe tekintő, 

 
 kreatív, 

 
 rugalmas, 

 
 aktív, 

 
 akciókra épülő, 

 
 változásorientált, 

 
 tartós sikerre törekvő. 

 

A Kétegyházi Napsugár Óvoda esetében elmondható, hogy tipikusan jövőbe tekintő 

intézményről van szó. Kétegyházi Napsugár Óvoda igen rugalmasan képes alkalmazkodni a 

változásokhoz. Mindezt úgy kívánja elérni, hogy a jelenlegi munkaerő-állomány a 

folyamatban lévő problémákra koncentrál, melyet a meglévő állománnyal rugalmas 

munkaszervezéssel old meg., úgy hogy a munkavállalók többsége több területen is 

foglalkoztatható. Ez azonban hosszú távon nem kivitelezhető, egyrészt a dolgozók 

kimerülésének veszélye miatt, másrészt a feladatok speciális szakértelmet igényelnek, így 

elengedhetetlen a speciális szakképzetséggel rendelkező munkavállalók felvétele. 

 
A jelenlegi munkaerő-állomány nem képes ellátni az intézmény céljait, éppen ezért a 

hatékonyság elérése érdekében a bővülés rövidtávon kiemelt célként jelenik meg az 

intézmény életében. 

 
Az intézményvezető megfogalmazta az intézmény rövid távú stratégiáját, miszerint a 

Kétegyházi Napsugár Óvoda elsődleges célja:  

1. A növekvő gyermeklétszám megfelelő színvonalú nevelése, gondozása az 

intézményben 

2. A meglévő alkalmazotti állomány terhelése olyannyira maximális, hogy a színvonalas 

szakmai munka érdekében dolgozói létszámot lenne szükséges bővíteni, de 



 
 
 

 

 

mindenképpen belsőtréningekkel, szupervízióval és a klienskezelési technikákkal 

képezni a kiégés megelőzése érdekében. 

3. Minőségi szolgáltatást nyújtani a szülőknek a gyermekeik neveléséhez és az 

együttműködésben jó kapcsolat kialakítása. 

 

A jövőben a Kétegyházi Napsugár Óvoda célja a meglévő kapcsolatok további mélyítése, 

illetve a megvalósítható képzések útján a szakemberek biztosítása.  

 
A Kétegyházi Napsugár Óvoda meghatározó előnye, hogy rendelkezik olyan 

kulcsemberrel, vezetővel, akinek egy olyan kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkezik, 

amely megkönnyíti mind az ügyfélkezelést, mind az intézményközi kapcsolatok 

erősítését, fenntartását.  

 
Az intézmény erősségei közül az alábbiakat emelnénk ki: 

- Erős kapcsolati háló  

- Egyedi megoldások  

- Rugalmasság,  

- Stratégiai együttműködések 

4.2. Szervezeti struktúra 

 

 Kivonat a Szervezeti és Működési Szabályzatból 

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma és szabályozási köre  
Az intézmény jogszerű és zavartalan működésének biztosítása, a gyermeki jogok 

érvényesülése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében 

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzati Óvodájának nevelőtestülete a következő szervezeti 

és működési szabályzatot (továbbiakban SZMSZ) fogadja el és rendeli alkalmazni:  

1.1./ A szervezeti és működési szabályzat az intézmény működésére, belső és külső 

kapcsolataira vonatkozóan szabályozza mindazokat a kérdéseket, amelyeket  

- a 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről (a továbbiakban: Knt.),  

- a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a 

továbbiakban: R),  

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

továbbiakban:  

Ávr.),  

- az 1993 évi LXXIX. tv. a közoktatásról  

- a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. r. a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról,  

- a 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,  

- az 1999. évi XLII. tv a nem dohányzók védelméről,  

- 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról,  



 
 
 

 

 

és egyéb jogszabályok – az intézmény alapító okiratára figyelemmel – e szabályzat 

szabályozási körébe utalnak, továbbá az intézmény működésével összefüggő minden olyan 

kérdést, amelyet jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, illetve nem 

lehet szabályozni.  

1.2./ Az SZMSZ-ben foglaltak megismertetése, megtartása, megtartatása feladata és 

kötelessége az intézmény vezetőjének, pedagógusának, egyéb alkalmazottjának. Az SZMSZ-

ben foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az 

intézménnyel, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetve igénybe veszik, használják 

helyiségeit, létesítményeit.  

1.3./ Az SZMSZ hatálya kiterjed Kétegyháza Nagyközség, Kétegyháza, Úttörő u. 37. szám 

alatti, Önkormányzati Óvodája tekintetében  

- a vezetőre;  

- az óvodapedagógusokra;  

- nevelőmunkát közvetlenül segítőkre;  

- egyéb dolgozókra;  

- az intézményben működő közösségekre;  

- a gyermekek közösségére;  

- a gyermekek szüleire, illetve azok törvényes képviselőire. 

 

 

4.3. Stílus 

  
Egy intézmény vezetőjének vezetési stílusa nagymértékben meghatározza a szervezeten belül 

uralkodó értékrendet is. Működése több év során Kétegyházi Napsugár Óvoda fokozatosan 

fejlesztette ki azt a intézményvezetési struktúrát és irányítási módszert, amely leginkább illik 

egy dinamikusan fejlődő szociális intézmény mindennapi igényeihez. Az intézmény 

munkatársai szakmai hátterüknek és tapasztalataiknak köszönhetően képesek arra, hogy 

szakterületeiken önállóan működjenek, mind a napi ügyeket, mind a nagyobb volumenű 

eseteket, hosszú távú együttműködéseket tekintve. Ez természetesen azt is implikálja, hogy a 

saját kompetenciájuk hatáskörébe tartozó döntéseket napi szinten a munkatársak hozzák meg. 

Nagyobb horderejű, az intézmény profilját, szervezetét, külső-belső viszonyait és gazdasági 

ügyeit érintő kérdésekben az intézményvezetés a munkatársak véleményét kikérve, minden 

érintettel egyeztetve hoz döntéseket. Ez a nagyfokú önállóságot és konszenzusalapú 

döntéshozatalt favorizáló intézményvezetési stratégia a Kétegyházi Napsugár Óvoda 

sikereinek egyik sarokkövének tekinthető. Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy ha a dolgozók 

viszonylag nagy döntéshozatali hatáskört kapnak, valamint kikérik a véleményüket Az 

intézményt érintő kérdésekben, akkor az sokkal nagyobb motivációt és elkötelezettséget 

eredményezhet, mint akármilyen más fajta ösztönző, így a Kétegyházi Napsugár Óvoda 

esetében ez a vezetési stílus tekinthető a legcélravezetőbbnek. Megjegyezzük, hogy egy ilyen 



 
 
 

 

 

magas kvalifikáltsági szinten lévő, önálló munkavállalókat foglalkoztató szervezetnél ez az 

egyetlen helyes vezetési módszertan. 

 

4.4. Munkatársak 
 
Minden intézmény esetében meghatározó jelentőségű a munkatársak minősége (képzettség, 

motiváció, hozzáállás stb.). Éppen ezért nagyon fontos, hogy az Intézmény megteremtse a 

munkatársak leghatékonyabb beállítását a szervezeti és az egyéni célok elérése érdekében. 

 
Az intézményen belül a következő területek mélyebb elemzésére van szükség a munkaerő 

hatékony kihasználása érdekében: 

 
 emberi erőforrás-tervezés, 

 
 munkakörelemzés, 

 
 munkaköri leírások és munkaköri követelmények meghatározása, 

 munkakör-tervezés, -áttervezés, 

 
 munkaerő-fejlesztés, -képzés, 

 
 teljesítményértékelés, 

 
 bérezés és ösztönzés 

 
A kitüntetett figyelmet szentel a jó minőségű munkaerő biztosítására, alapelvük, hogy az, aki 

csak 50%-os munkát végez az nem alkalmazottja az intézménynek legyen szó vezetőről, vagy 

egyéb alkalmazottról. Mindezt a szigorúan vett szakmai protokollok, algoritmusok és 

eljárásrendeket alapul véve. 

 
A szervezetben a funkciók és feladatok elhatárolása jelenti a munkamegosztást. Ha a 

dolgozók megosztják maguk között a tevékenységeket, azzal egyértelműen növekszik a 

teljesítményük és a munkájuk hatékonysága. A hatáskör azt jelenti, hogy pontosan meg van 

határozva, hogy egy adott munkakör betöltőjének mik a feladatai, milyen jogkörei vannak és 

kik tartoznak neki beszámolási kötelezettséggel. A hatáskörnek összhangban kell lennie azzal, 

hogy mekkora felelőssége van az adott egyénnek, valamint a feladataival is. Egy szervezetben 

a vezetői hatáskörnek három forrása van: 
 

1. A ráruházott hatalom, amelyet a szervezet biztosít az egyénnek. 
 

2. Az egyén személyes képességeiből származó hatalom. 
 

3. A megfelelő tudással és szakértelemmel kivívott tekintély. 
 



 
 
 

 

 

Egy vezetőnél a hatáskör kiegészül számos jogkörrel is, mint például döntési vagy utasítási 

jogkörrel. 
 
A szervezeti struktúrába való beavatkozás és a munkaerő bővítése kapcsán felmerülnek majd 

olyan feladatok, mint például a jövőben szükséges munkakörök pontos meghatározása. 
 
Ennek első lépcsőfoka a munkakörelemzés, amely során meg kell határozni, hogy milyen 

munkakörök szükségesek, mi ezek tartalma, célja, funkciója, milyen kompetenciák 

szükségesek a betöltésükhöz, milyen felelősségi kör tartozik hozzájuk, ki helyettesítheti az ott 

dolgozókat, valamint hogy hogyan kapcsolódnak a szervezet többi eleméhez. 
 
Ehhez szorosan kapcsolódik a munkakörtervezés, amely során a meghatározott munkakörökre 

lebontva megtervezzük a szükséges létszámot. Ez magában foglalja a mennyiségi munkaerő-

tervezést (létszámot tervezünk), valamint a minőségi munkaerő-tervezést (a munkakör 

betöltéséhez szükséges kompetenciákat tervezzük). Fontos, 
 
hogy először a célt kell meghatározni, valamint számolni kell azzal, hogy az új munkaerő 

betanítási időszaka 2 héttől akár fél évig is eltarthat munkakörtől függően. 

A későbbi működés során lesz fontos, hogy milyen teljesítményértékelési rendszert alkalmaz 

az intézmény Informális értékelés minden szervezetnél van, azonban egy, a képzési és 

ösztönzési rendszerrel összekapcsolt teljesítményértékelés is elengedhetetlen a jó 

működéshez. Ez azért szükséges, mert a teljesítményértékelés során kerülnek megvilágításra 

azok a területek az egyes dolgozóknál, amiket fejleszteni kellene a további eredményes 

működés érdekében. 

 
 

4.5. Készségek 
 
 
A Kétegyházi Napsugár Óvodában fontos a hatékony információáramlás. Az előző pontban 

említett képzés-fejlesztés itt is fontos szerepet kap, szükséges, hogy motiváltak és hatékonyak 

legyenek. Ne legyenek kiégve. 
 
Ezzel szoros összhangban fontos, hogy megfelelő teljesítményértékelési rendszer működjön 

az intézményben, hiszen így pontosan meg lehet határozni a dolgozóknál azokat a területeket, 

amelyeket fejleszteniük kell. Számos lehetőség van az alkalmazottak továbbképzésére és ez 

egy olyan dolog, amibe az intézményeknek érdemes és szükséges invesztálnia. 

Szupervíziók és Burn out megelőző tréningek hozzájutásának érdekében. 

 

 

 



 
 
 

 

 

  
4.6. Közös értékek 

 
 
Minden szervezetnek szüksége van valamilyen összetartó erőre, amely annak működését 

kiegyensúlyozottabbá teszi. Amennyiben a szervezeti kultúra nem megfelelő, gyenge, akkor 

ebben az esetben cél nélküli tevékenységet figyelhetünk meg vagy olyan célokat vehetünk 

észre, amelyekhez nem kapcsolódik különösebb célirányult tevékenység. Ezért fontos, hogy a 

vezető egy olyan célt határozzon meg a szervezet dolgozói számára, ami minden dolgozó 

számára világos, és amellyel megfelelően azonosulni tudnak. A szervezetnek először egy 

alapvető célt kell meghatároznia, majd ebből kiindulva a küldetést. Ebből következnek a 

hosszú távú stratégiai célok, amelyekből először a taktikai, utána pedig az operatív célokat 

lehet lebontani. 

 

 

 

3. ábra: A szervezet céljainak egymásra épülése  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Az alapvető cél annak a kinyilvánítása, amit a szervezet egy meghatározott idő alatt a jövőben 

el kíván érni, vagyis egy olyan előirányzat, amit a szervezet teljesíteni szeretne.  

Ez az, amivel mindenkinek tisztában kell lennie, és amiből a többi, a hierarchiában alatta lévő 

célok következnek. Ennek pontosabb meghatározása a küldetés, amit nem csak az 

alkalmazottaknak szükséges pontosan ismerniük, hanem az intézmény ezt sugallja magáról 

jelenlegi és potenciális ügyfeleinek is. A stratégiai célokat hosszú távon tervezzük, míg a 

taktikai célok rövidtávúak, úgynevezett mérföldkövek. Az operatív célok a legrövidebb 

távúak, ezek a mindennapi szervezeti működés során felmerülő célokat jelentik. 

 
Ez a hierarchia a Kétegyházi Napsugár Óvoda esetén az alábbi: 
 
 
Az általuk forgalmazott humándiagnosztikai termékek értékesítésével, felszerelésével, illetve 

a létrehozott technológiai hozzáadott értékkel és betanítással egyrészt valós értéket kívánnak 

teremteni, másrészt hozzá kívánnak járulni a környező lakónépesség életminőségének 

javulásához is. 

 
A fentiek értelmében az intézmény célja a minél elégedettebb kliensi kör kiszolgálása nap 

mint nap. Arra törekszenek, hogy a klienseik kiemelkedő színvonalú szolgáltatást és 

szolgáltatáscsomagot kapjanak tőlük. 

 

Az intézmény jövőképe az, hogy egyre markánsabb pénzügyi forrás szűkülés jelenléte 

következtében a kistérségben jelentkező szociális, egészségügyi és mentálhigiénés 

problémákra kárvallottjai számára korai pedagógiai beavatkozással megoldást találjon, és így 

meghatározó szereplőjévé váljon, a társadalmi környezetnek, amely az egyénre szabott nagy 

hozzáadott értékű szolgáltatásaival, illetve a fenntartói igények változására való gyors 

reagálással versenyben tudjon maradni. 

 

5. A problématerületek meghatározása, rögzítése, és elemzése 
 
 
Ebben a fejezetben meghatározzuk és összefoglaljuk azokat a területeket, amelyek esetében 

problémák észlelhetőek az intézménynél, és amelyeken változtatni kell. 

 

Az első és legfontosabb terület a szakdolgozói fluktuáció nyugdíjazás, felmondás, kilépés, 

elbocsátás miatt.  

Ebből következően a munkaerő-állomány is egy változtatandó terület, hiszen a szerkezeti 

átalakulás azt is jelenti a Kétegyházi Napsugár Óvoda számára, hogy egyrészt meg kell 



 
 
 

 

 

vizsgálni az alternatív foglalkoztatás lehetőségét szakképzett óvodapedagógusok munkába 

állításához. 

 
A következő terület, amelyet meg kell említenünk, az az alkalmazottak fejlesztése. a 

rendszerben dolgozók szakmai és személyes kompetenciáinak fejlesztésére kevés 

lehetőség van, így hamarabb jelentkezik a kiégés jelensége.  

A megváltozott körülmények és szervezeti felépítés indokolja a dolgozók át- vagy 

továbbképzését, hiszen a kiégés az egyik jelentős oka a pályaelhagyásnak. Ennek okai között 

nem csupán a túlterhelés, hanem a magas stresszfaktor, a gyakori szabályozás változás és a 

nem utolsó sorban anyagi okai is vannak.  

 

 

 
 

6. A problémák diagnosztizálása, a szervezeti célok megfogalmazása 
 
 

 

Ebben a fejezetben a Kétegyházi Napsugár Óvoda szervezetének megismerése után a konkrét 

szervezetfejlesztési javaslatainkat alapozzuk meg. Ehhez első lépésként az elkészített interjúk, 

illetve a szervezet átvilágítása során észlelt hiányosságok alapján egy problémalistát 

generáltunk. Ez a lista számos neuralgikus pontot tartalmazott, megjelentek ismétlődő 

motívumok, illetve bizonyos témák körül sűrűsödtek a felvetett problematikák. Ezek két 

logikailag elkülöníthető csoportba sorolhatóak, egyrészt elkülöníthetőek a markánsan 

megjelenő tematizálható problémacsoportok, másrészt az eseti elkülönült módon felmerülő 

apróbb problémák. Továbbá külön kitértünk a közvetlenül a külpiaci terjeszkedéshez kötődő 

problémákra. Ennek megfelelően a szervezet átalakítási célok, problémakezelések is hasonló 

szempontrendszer alapján tipizálódnak: 

 
 stratégiai jellegű kihívások, 

 
 eseti jellegű kihívások kezelése, 

 

6.1. Stratégiai jellegű kihívások 
 
Ezeket tematikusan összegeztük, következtetésként a Kétegyházi Napsugár Óvoda 

szervezetének vizsgálata során a következő főbb kritikus pontok körvonalazódása látszik: 

 

 

1. Utánpótlás keresés belső ember kinevelésével is pótolhatóak a humán erőforrás 



 
 
 

 

 

hiányok, illetve külső személyek felderítése, beiskolázása. 

 

2. Az elkészült interjúk rávilágítottak, hogy a belső életpálya modell sem 

maradéktalanul tökéletes a szervezeten belül. Egyrészt nem mindig sikerül a megfelelő 

munkavállaló lojalitást kialakítani, sajnálatos módon a kiemelkedő képességű munkavállalók 

hamar „kinövik a szervezetet”, más munkahelyre távoznak. Annak ellenére, hogy a vezető 

valóban törődik az emberekkel a lojalitás kialakítása érdekében szükséges lenne egy sokkal 

komolyabb humánpolitikára ennél a cégnél, ahol érdemi karriertervek készülnének, a 

munkavállalók is világosan látnák az előremeneteli lehetőségeket, illetve a bérezés is 

alakulhatna kissé lojalitásfokozó módon. 

 
 
3. Ad hoc irányítási megoldások a vezető leterheltségét csökkenteni kell 

szemléletváltozással, mert az azonnali döntésekhez gyakran nincs elegendő információja. 

Mindezek kezelhető tetszőleges szervezeti beavatkozást igényelnek, melyet az 

intézményvezetés hatáskörében tartjuk eredményesnek megoldani. 

 
7. Javasolt lépések 
 
Összességében az előnyök és hátrányok mérlegelése után a legjobb választásnak az alábbi 

szervezetfejlődési pálya tűnik: 

 

1. Az Erős kapcsolati háló kiaknázásában az intézményvezető a vezetői teammel 

egyeztetve készítsen akciótervet Stratégiai együttműködésre, komparatív előnyöket 

szem előtt tartva, hogy a szervezetfejlesztési feladatok során mely pedagógiai 

szolgáltatókkal tudna közösen, osztott munkaidőben, részfoglalkoztatással, illetve 

munkaerő kölcsönzéssel szociális munkást 

 

2. A megfelelő információáramlás elősegítésére a magas szintű team munkára való 

ösztönzés és trenírozás, intézményi és intézményközi munkatársak bevonásával, 

irányított és szabad interakciós munkacsoportok létrehozásával. szülői kerekasztal 

 

3. Utánpótlás keresés A projekt előkészítési szakaszában behatárolásra kerültek a 

szakemberhiány egyes területei. Az intézmény rugalmasságát, mint erősségét 

kihasználva a szakmai kompetenciákat és az egyéni terhelhetőséget figyelembe véve 

osztott munkaidőben, illetve részmunkaidős foglalkoztatással lefedni a töredék 

munkaidőt belső munkatársakkal.  



 
 
 

 

 

 

4. Utánpótlás keresés A projekt előkészítési szakaszában behatárolásra kerültek a 

szakemberhiány egyes területei. 

A szakmaterületen jelenleg az intézmény alkalmazásában álló, illetve a potenciális jelöltek 

felkutatásával képzések, ösztöndíjjal való támogatással, Önkéntesek bevonása, a település 

vonzáskörzetében lévő szakgimnáziumok tanulói közül közösségi szolgálatra motiválni az 

intézmény feladatainak ellátásához. A pedagógiai felsőfokú szakképzésben résztvevők között 

toborozni munkavállalásra ösztönözni nem csak a végzősöket, hanem a képzésben bent 

lévőket is, és a hajlandóságot növelni ösztöndíj programmal. 

 

Az elkészült interjúk rávilágítottak, hogy a belső életpálya modell sem maradéktalanul 

tökéletes a szervezeten belül. Egyrészt nem mindig sikerül a megfelelő munkavállaló 

lojalitást kialakítani, sajnálatos módon a kiemelkedő képességű munkavállalók hamar 

„kinövik a szervezetet”, más munkahelyre távoznak. Annak ellenére, hogy a vezető valóban 

törődik az emberekkel a lojalitás kialakítása érdekében szükséges lenne egy sokkal 

komolyabb humánpolitikára ennél az intézménynél, ahol érdemi karriertervek készülnének, a 

munkavállalók is világosan látnák az előremeneteli lehetőségeket, illetve a bérezés is 

alakulhatna kissé lojalitásfokozó módon. 

 

 

  



 
 
 

 

 

MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet 

 

 

Táblázatos összefoglaló 

 

erősségek  gyengeségek fejlesztendő területek 

erős kapcsolati háló térségi munkaerő információ áramlás  

nagyfokú vezetői 

elkötelezettség 

tudásmegosztás kommunikáció fejlesztése 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

 

2. számú melléklet 

 

AZ INTÉZMÉNYHIÁNYBÓL EREDŐ HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT CÉLZÓ 

INTÉZKEDÉSEK BEMUTATÁSA  

 

Az intézményhiányok első sorban Elek és Lőkösháza településeket érintik, amelyek 

esetében bölcsődei ellátást nyújtó intézmény iránti igény jelentkezett. Az 

igényfelmérés alapján megfogalmazott intézményhiányok tekintetében megvizsgáltuk 

a körülményeket és a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat. A gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a) 

bekezdése alapján, ha az adott településen legalább 5 gyermeket érintő igény 

jelentkezik a bölcsődei ellátásra, vagy ha az adott település 3 éven aluli lakosainak 

száma meghaladja a 40 főt, az önkormányzat köteles a gyermekek bölcsődei 

ellátásáról gondoskodni. Ez megvalósulhat bölcsődei ellátást nyújtó intézmények által, 

szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási 

szerződés keretében. 

Bölcsődei ellátást bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde 

nyújthat. Mini bölcsőde iránti igény Elek és Lőkösháza települések tekintetében 

fogalmazódtak meg, esetükben a jogszabályokban megfogalmazott követelmények 

indokolják az intézmények létesítését. 

A mini bölcsőde a klasszikus bölcsődei intézményhez viszonyítva alacsonyabb 

csoportlétszámmal, egyszerűbb követelmények mellett működik. Ezen intézményi 

forma lehetőséget nyújt a 3 éven aluli gyermekek napközbeni felügyeletére, amellyel a 

települések önkormányzatai hozzájárulnak a szolgáltatásokhoz való hozzáférés minél 

szélesebb körben való biztosításához. A személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben 

foglalt rendelkezések megfogalmazzák, hogy általános esetben egy mini bölcsődei 

csoportban legfeljebb hét gyermek nevelhető, csoportonként pedig elegendő egy fő 

kisgyermeknevelő vagy egy fő bölcsődei dajka. Ennek köszönhetően fenntartása 

gazdaságosabb az olyan települések számára, amelyek hátrányos helyzetű térségben 

találhatóak. Megvalósításával összefüggő feladat a szolgáltatásban dolgozók képzése. 

Ehhez kapcsolódóan az ez irányú érdeklődésű és tanulmányokat folytató fiatalok 



 
 
 

 

 

mentori segítséget kapnak a szakmai ismeretek és a szolgáltatáshoz kapcsolódó 

sajátosságok kezelésének elsajátításához. A humán közszolgáltatásokkal kapcsolatos 

tanulmányokat folytató fiatalok helyben maradását támogatva ösztöndíjas támogatást 

valósítunk meg, amellyel a térség munkaerő és népesség megtartó képességéhez 

kívánunk hozzájárulni. 

Jelen projekt keretében az intézményhiányból eredő hátrányok enyhítését célzó 

intézkedések közé sorolható tehát ezen leendő intézmények humán erőforrásának 

fejlesztése, amellyel a szakember ellátottságot kívánjuk támogatni. Az 

intézményfejlesztési tervben foglalt, megvalósítandó intézkedések a humán 

közszolgáltatáshoz való hozzájutás biztosítása mellett hozzájárulnak a 

szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentéséhez, a települési és térségi 

életminőség javításához 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

3. számú melléklet 

EFOP 1.5.2-16-2017-00021 

Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési kistérségben 

Szervezetfejlesztés 

 

Tisztelt Intézményvezető!  

Kérem az együttműködését a szolgáltatásfejlesztési tanulmány elkészítéséhez.  Az alábbi 

kérdésekre válaszait szíveskedjen megküldeni 2018. november 21-ig, mellékelve az 

intézmény működését szabályozó dokumentummal.  

Intézmény pontos neve Kétegyházi Napsugár Óvoda 

Intézmény címe 5741 Kétegyháza szent Imre 37.sz. 

Intézmény fenntartója Kétegyháza nagyközség Önkormányzata 

Intézményvezető neve Rubás Jánosné 

Intézményvezető 

elérhetősége 

06/70 334-89-85 

 

Interjú kérdések 

1. Sikeres szervezetként értékeli-e a céget?  

- igen 

2. Mire alapozza a véleményét?  

- a gyermek létszám növekedése alapján, valamint szakmai ellenőrzések tapasztalati 

és visszajelzései alapján 

3. Megfelelőnek ítéli-e meg a szervezetben dolgozó jelenlegi humán erőforrást? 

- igen 

4. Mire alapozza a véleményét? 

- a törvényi előírásoknak megfelelő szakemberekkel van ellátva az óvoda 

5. Emberi erőforrás szempontjából van-e előírt minimumkövetelmény a szervezetben? 

- igen 

6. Ez az előírás, vagy elvárás mire terjed ki? 

- szükséges létszám;  - 6 fő  

- hány ember hiányzik a szervezetből? 2 fő- 

-  iskolázottság; (milyen szakképesítéssel?) 

-  főiskola képesítés, óvodapedagógus 

- a potenciális munkaerő adottságai és készségei -megfelelőek 

7. Mit gondol a jelenlegi időpontban ismert mennyiségű, minőségű és összetételű 

létszám, egy jövőbeli időpontra hogyan változzon meg? 



 
 
 

 

 

- emelkedjen, a jelenlegi üres álláshelyek szakemberekkel legyenek feltöltve 

8. Van-e erre vonatkozóan stratégiája a szervezet menedzsmentjének? igen  

Pályakezdők foglalkoztatása, pályázati rendszer keretében, majd alkalmazásban 

történik tovább a foglalkoztatásuk 

9. Az emberi erőforrás tervezése során a munkaerő-kínálat mely szempontjait elemezte? 

–Képesítés, megfelelő személyiségjegyekkel rendelkezzenek 

A belső munkaerő kínálat alakulása elemzése során: 

- szakértelemleltár és leltárelemzés; megfelelő szakemberekkel ellátott az intézmény 

- képezhetőség lehetősége      A pedagógusok kötelező továbbképzése 

- képezhetőségi hajlandóság   rendben van 

- menedzsment-leltár és leltárelemzés,  megfelelő 

- fluktuáció-elemzés kategóriánként és okonként: (nyugdíjazás, felmondás, elbocsátás, 

kilépés);  várható, hogy szülési  szabadságra mennek a dolgozók, hiszen fiatalok  

- belső mozgások elemzése (előléptetés, visszaminősítés, áthelyezés).  nincs 

A külső munkaerő kínálat alakulása elemzésének során: nem jellemző, ha szakembert 

veszünk fel az csak végzett óvodapedagógus lehet. 

- aktív keresők száma, megoszlása;  

- szakképzettség-jellemzők;  

- helyi munkanélküliség;  

- oktatási intézmények kibocsátási számai;  

- a vonzáskörzetben történő felszámolások,  

- üzem bezárások,  

- vállalkozás-indítások;  

- tömegközlekedési változások;  

- múltbeli tapasztalatok a hiányszakmákról.  

 

10. Milyen „egyensúlyjavító” lépésekre van szükség, hogy a munkaerő-szükséglet és a 

munkaerő-kínálat között kialakuljon az összhang? – Munkaügyi szervekkel való 

kapcsolattartás és más hasonló tevékenységgel foglakozó szervezettel 

együttműködés. 

 

11. Van-e létszámfeleslege? Miből ered? Egyenlőtlen feladatelosztás?  A szervezet 

üresjáratban él? 

               -Nincs 

- Ha létszám felesleg mutatkozik, akkor az alábbi lépések jöhetnek szóba: létszámstop 

alkalmazása, természetes fogyás létszámcsökkentő hatásának kihasználása, előnyugdíj 

ösztönzés, munkaidő csökkentés, átképzés, létszámleépítés. 

 

12. Van-e létszámhiány? Miből ered? Egyenlőtlen feladatelosztás? Nem hatékony a 

munkaidő kihasználása? 

 -Nincs   / jelenleg munkaügyi pályázattal megoldott/ 

Ha létszám hiány mutatkozik, akkor az alábbi lépések jöhetnek szóba: új munkaerő felvétel, 

korábbi munkaerő visszahívása, átképzés, előléptetés, termelékenység fokozás, alvállalkozói 



 
 
 

 

 

szerződéssel külső forrás bevonása, túlóra alkalmazása, a részmunkaidős foglalkoztatás 

növelése. 

  



 
 
 

 

 

 

13. Az ön szervezete esetében mennyire látja célravezetőnek a rugalmas foglalkoztatás 

jelentőségét:   

A szervezet rugalmassága egy olyan mechanizmus, amely a versenyképesség növelését és a 

társadalmi környezet változásaihoz való alkalmazkodást segíti elő. A rugalmasság bevezetése 

hozzásegít a munkaerő-piaci kereslet és kínálat nagyobb összhangjához és ezáltal növekvő 

eredményességet, valamint termelékenységet ígér. A munkaerő-piaci rugalmasság általános 

definíciója a következő: olyan üzleti cél, melynek lényege a változó környezeti igényekre 

történő – a hagyományos foglalkoztatás melletti megoldásnál – gyorsabb, eredményesebb és 

hatékonyabb válaszadás. 

- Rugalmasságra törekszünk 

       15.  Az alábbiak közül melyikben lát megoldást az ön szervezetére vonatkozóan? 

a.)  Funkcionális rugalmasság: a munkatársak képesek a szervezeten belül különböző 

feladatok és funkciók ellátására.  

b.) Numerikus rugalmasság: a szervezet képes meglévő munkaerő-állományát rövid időn 

belül növelni vagy csökkenteni, annak érdekében, hogy a munka ellátásához szükséges és a 

gazdaságosan alkalmazható alkalmazotti gárda közötti összhangot a lehető legnagyobb 

mértékben megvalósítsa.  

A numerikus rugalmasság megjelenési változatait atipikus foglalkoztatási formáknak hívjuk, 

csoportosításuk több módon lehetséges.  

Ezek:  

1. részmunkaidős foglalkoztatás, 

 2. időszakos foglalkoztatás,  

3. osztott munkavégzés – egy adott munkakört két munkavállaló lát el, egymást váltva,  

4. rugalmas munkavégzés,  

5. terminusokhoz kötött munka,  

6. sűrített munka – a tipikus napi nyolc órás munkavégzéshez képest hosszabb munkanapok és 

ezt követő több szünnap, 

7. távmunka,  

8. munkaerő,  

9. outsourcing, (kiszervezés) 
 
10. önfoglalkoztatás. 

c.) Pénzügyi rugalmasság: a jövedelmek és a bérköltségek területén való flexibilitás, melynek 

fókuszában az egyéni és szervezeti teljesítmény áll. (Differenciált bérezés) 



 
 
 

 

 

14. Mit tart elsősorban szem előtt a szervezeti célok eredményes megvalósulása 

érdekében?  

- Az olcsóbb, rugalmasabb foglalkoztatás megteremtését? 

- A különböző életciklusokhoz jobban alkalmazkodó, a munka és a magánélet 

összhangját jobban szolgáló foglalkoztatást? 

- A magas színvonalú szakmai munka végzésére képzett munkaerőt? 

- Altruista, embertársai iránt elkötelezett munkavállalókat? 

 

15. Kérem, vázoljon fel közép és hosszú távú prognózist a szervezet működésével 

kapcsolatban a szükséges, és valószínűsíthető változásokra/ változtatásokra, az 

ellátandó feladatok és a rendelkezésre álló humán erőforrás kihasználtságából, illetve 

hiányából adódóan! 

– Közép és hosszútávú prognózis, megfelelő képzések, továbbképzések biztosítása, amely 

a humán erőforrás megfelelő képzettségét biztosítja. 

 

 

Amennyiben az interjú kérdésekkel kapcsolatosan kérdése van, kérem, a 

proficontroll@t-online.hu címre tegye fel. 

 

 

 

 

Köszönettel,  

Profi-Controll 2006 Bt nevében 

Dürgőné Varga Tímea  

és Egyed-Izsák Margit szakértők 
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