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A Házirend hatálya 

 

A Házirend az óvoda minden pedagógusára, illetve alkalmazottjára, az intézményben járó 

gyermekek, és szüleikre vonatkozik. A Házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés. 

A Házirendet az óvoda vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. 

A Házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a Szülők Közössége és az óvoda 

Igazgatótanácsa véleményezési jogot gyakorol.  

A Házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

A Házirend a kihirdetés és kifüggesztés napján lép hatályba. A hatálybalépést követően az 

intézmény valamennyi dolgozójára, és az intézmény szolgáltatásait igénybevevő gyermekekre és 

szüleikre vonatkozik. 

Az óvoda a nemzeti köznevelési törvényben és a Magyarországi Evangélikus Egyház érvényes 

Oktatási Törvényében meghatározott feladatinak ellátása során felelős a gyermekek testi, lelki, 

értelmi fejlődésének biztosításáért. 

 

1. A házirend célja, feladata és tartalma 

 

A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés 

és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek közösségi életének megszervezését. 

A házirendben megfogalmazott szabályok vonatkoznak az óvodát meglátogató külsős 

személyekre is (pl.: szerelők, ételszállító). 

 

A Házirend törvényi háttere: 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

- 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

- 1997. évi XXXI. tv. a Gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról 

 

A házirend egy példányát az óvodába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni, továbbá 

tájékoztatni kell arról, hogy a dokumentum nyilvános, az óvoda honlapján megtekinthető. 

Az óvoda házirendje tartalmazza a gyermeki és a szülői jogok és kötelességek gyakorlásának 

módját, valamint az óvoda munkarendjével, pedagógiai munkájával kapcsolatos rendelkezéseket. 

A házirend az intézmény főbb nevelési elveit, a jutalmazás és a fegyelmezés módját is 

tartalmazza. 
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2. Általános információk 

 

Az óvoda neve: „Katicabogár” Evangélikus Óvoda 

Az óvoda címe:  5650 Mezőberény, Luther u. 9.  

Telefonszáma: 06-66-352-803 

Mobil 1: +36-20-286-5380 

Mobil 2: +36-20-231-1297 

E-mail címe: katicaovi@lutheran.hu 

Honlap: http://katicaovi.lutheran.hu/ 

 

Az óvodavezető neve: Szűcs-Wagner Gabriella 

Fogadóórája: szerda 10-11óráig 

Az óvodavezető helyettes neve: Verasztóné Rózsavölgyi Mariann 

Az óvoda gyermekvédelmi felelőse:  Bálint Ágota 

 

3. Az intézmény nyitva tartása 

 

A nevelési év szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tart. 

A nevelés nélküli napok száma: nevelési évenként  öt nap, melyről a szülők 7 nappal előbb 

értesülnek. 

Az intézmény hétfőtől-péntekig 6 órától – 1730 óráig tart nyitva. 

Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon az óvoda zárva van. 

Nyári munkarend: Az óvodában a nyári takarítás idején a gyermekeket csökkentett létszámban, 

összevont csoportban fogadjuk. A két épület felváltva tart zárva.   

Az óvoda utcai bejárati kapuit napközben tolózárral zárjuk, a gyermekek biztonsága érdekében. 

A gyermekek óvodában tartózkodásának maximális ideje: napi 10 óra. Kérjük, hogy ennél 

hosszabb ideig ne tartózkodjon egy gyermek sem az óvodában, annak ellenére, hogy az 

intézmény nyitvatartási ideje ennél hosszabb. 

 

 

4. Az óvoda használatba vételének rendje 

 

4.1. Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát? 

 

 Két és fél éves kortól az iskolaérettség eléréséig, maximum nyolcéves koráig. 

 Amikor a gyermek egészséges, és erről orvosi igazolást tud a szülő bemutatni az óvónőnek. 

 

4.2.  Óvodai beiratkozás 

 

A Katicabogár Evangélikus óvoda kötelező felvételt biztosító körzete: Mezőberény 

../../../../bsurapka.LCHCE/AppData/Local/2017%20febr%20módosítások/katicaovi@lutheran.hu
http://katicaovi.lutheran.hu/
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A beiratkozásra április 20-a és május 20-a között kerül sor az aktuális jogszabályi 

keretekben. 

Az időpontot az óvoda a beíratás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal az 

intézmény közzéteszi.  

A beiratkozás előtt nyílt nap keretében lehetőséget biztosítunk a szülőknek és 

gyermekeiknek arra, hogy megismerkedjenek óvodánk életével.  

A beiratkozás és a nyílt nap időpontjáról a helyi kábeltelevízió képújságából, Mezőberény 

Város honlapjáról és az óvoda honlapjáról tájékozódhatnak. 

A beiratkozás időpontja a hivatalosan meghirdetett időponton túl is lehetséges az év 

folyamán, a jelentkezés a felvételi naplóba való beírással válik érvényessé. 

Beiratkozáskor a szülő felvételi kérelmet tölt ki. A beíráshoz szükséges dokumentumokat 

a hirdetmény tartalmazza. Az óvodavezető a gyermekre és a szülőre vonatkozó hivatalos 

dokumentumok alapján kitölti a felvételi és előjegyzési naplót.  

 Az evangélikus óvoda felvesz mindenkit, aki az egyházi nevelést igényli gyermeke 

számára. Más felekezetű illetve meg nem keresztelt gyermek is felvehető, ha szülei az 

evangélikus óvodai nevelést választják.  

 Túljelentkezés esetén a felvételről az óvodavezető dönt, betartva a Nkt.33.§ (1) 

bekezdésében foglaltakat és a kötelező körzetes feladatok ellátásában vállalt feladatokról szóló 

egyoldalú jogi nyilatkozat tartalmát. 31 fő erejéig megkülönböztetés és mérlegelés nélkül köteles 

az óvoda a mezőberényi lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek számára óvodai 

nevelést biztosítani. A felvételkor az óvodavezető beszerzi a szülők azon (szóbeli vagy írásbeli) 

nyilatkozatát, amelyben elfogadják az óvoda szellemiségét meghatározó evangélikus jelleget.  

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél 

éven belül betölti, feltéve, hogy minden  jelentkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 

felvételi kérelme teljesíthető. 

 

A kérelmek elbírálása után az óvodavezető dönt a gyermek felvételről. A gyermekek csoportba 

való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett dönt. A 

határozatot a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 21 napon belül írásban átadja vagy 

megküldi a szülő részére.  

A szülő a határozat kézhezvételétől 15 napon belül élhet fellebbezési jogával. Jogorvoslati 

kérelmet az intézmény vezetőjének nyújthat be, aki továbbítja a fenntartó felé. 

 

- Az első nevelési év első napjához kötött joggyakorlás helyi szabályozása: 

 

Nkt. 49.§ (3a) bekezdés: 

49.§ (3a) Az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre. A gyermek az óvodai jogviszonyon 

alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az óvoda házirendje 

egyes jogok gyakorlását az első nevelési év megkezdéséhez kötheti. 
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4.3. Az elhelyezés megszűnése 

 

Az óvodai elhelyezés / jogviszony csak törvényben meghatározott esetekben szűnik meg, illetve 

szüntethető meg. A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében megszűnik az óvodai 

elhelyezés, ha 

 a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, 

 a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására, 

 a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján, 

 az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort, 

 az óvoda jogutód nélkül megszűnik.   

 

5. Gyermekek az óvodában 

 

5.1. A gyermek jogai 

 

5.1.1. A gyermek, személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet 

kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi és 

lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. 

 

5.1.2. A gyermeknek joga, hogy 

 

a) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön, 

tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében, 

b) a nevelési intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, óvodai 

életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével,  étkezési lehetőség biztosításával 

életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki, biztonsága érdekében az óvodában 

tartózkodása ideje alatt, végig pedagógus felügyelete alatt álljon, 

c) nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, 

d) személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, 

önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát a 

nevelési intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat 

másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, 

a nevelési intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, 

e) a nevelési intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban 

meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön, 

továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön az e törvényben meghatározott, a 

gyermekeket terhelő költségek megfizetése alól.  

f) a gyermek az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási és fejlesztőeszközök), berendezéseit, 

felszereléseit ingyenesen használhatja. Életkorának és fejlettségének megfelelően a 
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napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezete és az 

általa használt játékok, eszközök rendben tartásában. 

 

5.1.3. A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében 

állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön 

attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő 

ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. 

Az adott óvoda akkor jelölhető ki SNI gyermek fogadására, ellátására, ha az alapító okiratában 

erre felhatalmazása van a fenntartó részéről, és rendelkezik a megfelelő személyi és tárgyi 

feltételekkel. Az intézmény alapfeladatában elláthatja a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján integráltan nevelhető mozgásszervi, értelmi (ezen belül: enyhén értelmi fogyatékos) vagy 

beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral és egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozás zavar) küzdő gyermekek nevelését. 

 

5.2. A gyermekek ápoltsága, ruházata az óvodában 

 

a. A gyermek akkor ápolt, ha a teste, a haja, illetve a körme tiszta, az utóbbi megfelelő 

méretűre le van vágva. 

b. A szobai, udvari váltóruhát, cipőt egészségi és kényelmi szempontok szerint válasszák ki. 

Nem célszerű a szoros, esetleg kinőtt ruházat. Kerülendő a műszálas öltözet, a zárt 

edzőcipő. 

c. Az öltözék, cipő, csizma jellel való ellátását kérjük az elcserélés elkerülése érdekében. A 

ruhákat, cipőket a kijelölt helyen, az öltözőben, a csoport saját polcán helyezzék el. 

d. A ruhászsákba tegyenek pótruhát (fehérnemű, zokni, póló). 

e. Tornafelszerelés meglétéről (az adott csoport óvónőinek kérése alapján) és annak 

tisztaságáról gondoskodjanak a heti nagytorna napján. 

 

5.3.  A gyermekek étkeztetése az óvodában 

 

5.3.1. A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése az óvoda feladata. Az óvoda 

köteles a felhasznált élelmiszerekből ételmintát 48 órán át a hűtőszekrényben megőrizni 

(ÁNTSZ), kivéve a kirándulásokra készült tízórait és a vitaminpótlására szolgáló plusz 

gyümölcsöt, zöldséget. 

 

5.3.2. Az étkezések időpontja: 

Tízórai: 8.45 és 9.15 között 

Ebéd: 12.00-12.30-ig 

Uzsonna: 15.00-15.30 között. 

 

5.4. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok 
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5.4.1. Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! Beteg, megfázott, 

gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába a 

gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem 

lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. 

 

5.4.2. A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési 

intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől 

való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. Azt, hogy a 

gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, 

orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét 

pontos időtartamát is. 

 

5.4.3. A fentiek értelmében amennyiben a gyermek napközben belázasodik, hány, hasmenése, 

hasgörcse, illetve kötőhártya-gyulladása van, az óvónő köteles a szülőt telefonon értesíteni. Ilyen 

esetben a gyermeket a lehető legrövidebb időn belül el kell vinni az óvodából. Az orvos 

felkereséséről a szülő gondoskodik. Ezután a gyermek csak orvosi igazolással jöhet újból 

óvodába. 

 

5.4.4. Otthonról beküldött gyógyszer beadása a nap folyamán az óvónők részéről tilos! (Kivéve 

az allergia elleni készítményeket.) 

 

5.4.5. Az óvónő teendője baleset, vagy napközben megbetegedő gyermek esetén: 

A gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoportja felügyeletét meg kell szervezni. A 

baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról kell gondoskodni 

(mentő, orvos kihívása, elszállítása orvoshoz). 

 

5.4.6. Fertőző betegség (rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű…) esetén a szülőnek 

bejelentési kötelezettsége van. Az óvoda a bejelentést követően a Békés Megyei Kormányhivatal 

Járási Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálata felé és fertőtlenítő takarítást végez. 

 

5.5. Egyéb szabályozások 

 

5.5.1. A gyermekek érkezésének és távozásának rendje 

 

5.5.1.1 Az óvodába érkezésekor a szülő minden esetben személyesen adja át a gyermekét az 

óvónőnek, egyébként a kapuból elengedett gyermekért felelősséget nem tudunk vállalni, mivel az 

óvónő nem is tud a gyermek megérkezéséről. 

 

5.5.1.2 A szülő minden esetben ellenőrizze, hogy a gyermeke ne hozzon be az óvodába olyan 

tárgyat, amely baleset forrása lehet (gyufa, kés, tű, mobiltelefon…). 
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5.5.1.3 A gyermeket a szülők, ezenkívül az általuk megnevezett, írásban bejelentett felnőtt, 

illetve nagyobb testvér viheti haza. Ennek hiányában a gyermeket nem adja ki az óvoda! 

 

5.5.1.4 A válófélben lévő szülők esetében a gyermek elvitelét csak bírósági végzés bemutatása 

után korlátozhatja valamelyik szülő a másik rovására. 

 

5.5.2.  Az óvodába járási kötelezettség 

A Nkt. 8.§ (2) alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik 

életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles az óvodában 

eltölteni. A négy óra szempontjából prioritást élveznek a délelőtt megtartott foglalkozások. 

 

A fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek 

jogos érdekét szem előtt tartva felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, 

annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha a 

gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

 

 Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. 

 Az óvoda vezetője és a gyermekvédelmi felelős a nem indokolt és nem jelzett mulasztás 

okának feltárására intézkedve, meghatározza a veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást 

kiváltó helyzet megszüntetésével a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat a 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet 51.§ (1) – (4) bekezdései alapján. 

 Ilyen esetben az óvoda intézkedési tervet készít az érvényes rendeleteknek megfelelően a 

gyermek mindenek felett álló érdekének érvényesítésére. 

 

5.5.3  A foglalkozásokról való távolmaradás, hiányzás megkérésének, indoklásának és 

egészségügyi igazolásának szabályai 

 

5.5.3.1. Az igazolt mulasztás 

 

A  20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. §-a alapján amennyiben a gyermek az óvodai 

foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. Az igazolt mulasztás eseteit a jogszabály 

meghatározza.  

E szerint a mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 

– a gyermek – a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak szerint engedélyt 

kapott a távolmaradásra, 

– a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, 

– a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének 

eleget tenni. 

 

5.5.3.2. Az igazolatlan mulasztás és következményei 
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A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3) bekezdése alapján amennyiben a gyermek óvodai 

távolmaradását nem igazolják, a mulasztást igazolatlannak kell tekinteni. Az igazolatlan 

mulasztás több szempontból is hátrányos következményekkel jár.  

– Ha a gyermek életkora alapján kötelezően vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben 

igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetőjének – a gyermekvédelmi és 

gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) kormányrendeletben foglaltakkal összhangban – 

értesítenie kell a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint  

- illetékes gyámhatóságot és  

- a gyermekjóléti szolgálatot. 

Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul intézkedési 

tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket 

veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével kapcsolatos, valamint 

a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat. 

– Ha a gyermek a kötelező óvodai nevelésben vesz részt, és az igazolatlan mulasztása egy 

nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az 

általános szabálysértési hatóságot. 

– Ha a gyermek a kötelező óvodai nevelésben vesz részt, és igazolatlan mulasztása egy nevelési 

évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetőjének haladéktalanul értesítenie kell a gyermek 

tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot. 

 

5.5.4  A gyermekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása 

 

Az óvodának a Nkt. 25. § (3) bekezdése szerint lehetősége van az óvodai élet gyakorlásához nem 

szükséges eszközök, tárgyak bevitelét megtiltani, korlátozni vagy feltételekhez kötni, így 

előírhatja a bevitt dolgok megőrzőben, öltözőben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. 

Ha az előírt szabályokat megszegik, a bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény nem 

felel. 

Behozható tárgyak: olyan személyes plüssállat, takaró, párna…, amely a gyermek elalvását és az 

otthontól való elszakadást segíti, megkönnyíti. 

 

Nem hozható be az óvodába: értékes játék, ékszerek, drága ruhadarabok. Amennyiben ez mégis 

megtörténik, az óvónő ezeket elveszi a gyermektől, biztonságba helyezi, és hazamenetelkor 

átadja a szülőnek. 

 

6. Szülők az óvodában 

 

6.1  A szülők jogai és kötelességei 

 



Katicabogár Evangélikus Óvoda 5650 Mezőberény Luther u. 9 OM: 201479 Házirend  

12 

 

6.1.1  A szülő jogai 

 

a. A szülő joga a szabad óvodaválasztás (állami, egyházi, magán). Az óvodaköteles gyermek 

felvételét lehetőség szerint minden gyermek számára biztosítjuk, akik az evangélikus 

nevelést választják. Túljelentkezés esetén a dokumentum 4.2 pontjában leírtak az 

irányadóak.  

 

a. A szülő joga, hogy megismerje a nevelési intézmény pedagógiai programját, szervezeti és 

működési szabályzatát, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend 

egy példányát a beiratkozáskor betekintés céljából át kell adni a szülőnek. 

 

b. Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi 

tájékoztatást, a gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. 

 

c. Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával részt vehet a foglalkozásokon. 

 

d. Kezdeményezheti szülői szervezet létrehozását, és abban tevékenyen közreműködhet. 

 

e. Az óvodai szülői közösség figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a 

pedagógiai munka eredményességét, a gyermekeket érintő bármely kérdésben 

tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek 

tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. 

 

f. Megállapításairól tájékoztathatja az intézmény nevelőtestületét és a fenntartót. A 

gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda 

vezetőjétől, és az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a szülői szervezet képviselője, 

tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. 

 

g. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy gyermeke 

óvodába járatásához – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvényben meghatározottak szerint – anyagi támogatást kapjon. 

 

h. A szülőnek az óvodai élet szervezésével kapcsolatos észrevételét, írásbeli javaslatát a 

nevelési intézmény vezetője, a nevelőtestület, és az Igazgatótanács megvizsgálja, és arra a 

megkereséstől számított tizenöt napon belül, az Igazgatótanácstól legkésőbb a tizenötödik 

napot követő első ülésen érdemi választ kap. 

 

i. A szülőt megilleti az a jog, hogy személyesen vagy képviselői útján – jogszabályban 

meghatározottak szerint – részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. 

 

j. Az óvoda vezetője köteles: 
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k. az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatni a szülőt a mulasztás következményeiről. 

l. értesíteni a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik.1 

 

6.1.2. A szülő kötelességei 

 
 Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi és legalább fél 

évenként írásban rögzíti. Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan 

tájékoztatni kell.2 

 Ha a gyermeket nevelő óvodapedagógus a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének elérése érdekében indokoltnak tartja, az óvoda vezetője tájékoztatja a szülőt 

a kötelességekről, továbbá a kötelességek nem megfelelő teljesítéséből eredő 

következményekről. 

 Amennyiben a szülő az óvoda döntésében foglaltaknak önként nem tesz eleget, az óvoda 

vezetője az Nkt. 72. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint (4) bekezdésében foglaltak 

alapján, a szülői egyet nem értést alátámasztó nyilatkozat megküldésével értesíti a 

gyermek lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalt. 

 

 A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi 

fejlődéséhez szükséges feltételekről. 

 

 Kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását, amikor a 

gyermek az Nkt. rendelkezései alapján a nevelési év első napjától (szeptember 1.) 

óvodakötelessé válik. Ennek értelmében legalább napi négy órán keresztül, a szervezett 

foglalkozások idején, óvodai nevelésben kell részesülnie a gyermeknek. 

 

 Kötelessége, hogy figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon 

segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a 

közösségi élet szabályainak elsajátítását. 

 

 Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre 

az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. 

 

 Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus, 

valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői-oktatói munka, illetve a 

gyermekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából 

közfeladatot ellátó személyeknek számítanak. 

 

                                                           
1 Nkt. 52. § (1) bekezdés 
2 EMMI-rendelet 63. § (1) bekezdés 
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 A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá 

biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi, óvodapszichológusi vizsgálaton és a 

fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekkel foglalkozó pedagógusok 

kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt 

kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi a szülőt 

kötelezettségének betartására. 

 

6.2.  A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása 

 

Óvodánk programja nyitott, előzetes egyeztetés után a szülők betekintést nyerhetnek az óvodában 

folyó tevékenységekbe. 

Az óvoda hagyományos egyházi és világi ünnepi alkalmain és a német nemzetiségi 

hagyományokhoz kapcsolódó rendezvényeken a gyermekek és a szülők természetes módon, a 

szervezett programnak megfelelően vesznek részt, 

Az ünnepi istentiszteleteken a szülőkkel való egyeztetés megbeszélés, meghívás után együtt 

ünneplünk gyülekezetünkkel. 

Az óvodai keresztyén neveléssel kapcsolatos kéréseket, igényeket az evangélikus egyház lelkésze 

felé a szülők egyénileg illetve szülői képviselet útján is jelezhetik. (pl: keresztelő, hitmélyítő 

alkalmak stb.) 

 

6.3.  Az óvodapedagógusokkal és az alkalmazottakkal való kapcsolattartás lehetőségei 

 

Programunkban a szülők, felnőttek tisztelete kiemelt keresztyén nevelési feladatunk. Ezért 

szeretnénk a gyermekeket arra nevelni, hogy érkezéskor és távozáskor is köszönjenek el 

társaiktól és a felnőttektől. Ne várakoztassák az értük érkező szüleiket, hanem a játékok elrakása 

után készülődjenek a távozásra. 

A beszoktatási időn túl a gyermekcsoportban szülők és idegenek egészségügyi okokból illetve a 

gyermekcsoport nyugalma érdekében nem léphetnek be, illetve nem tartózkodhatnak ott. 

Az óvodapedagógus teljes figyelmére szükség van a mindennapi életben, hogy a rábízott 

gyermekeket maradéktalanul ellássa, ezért az óvónőkkel való kapcsolattartásra, csak a 

foglalkozások után kerülhet sor. 

A foglalkozások ideje alatt, illetve a gyermekek pihenő idején kérjük a szülőket, hogy üzeneteiket 

bízzák az óvodában dolgozó bármelyik felnőttre, akik azt továbbítják. 

A gyermekek érdekében szükség van az óvoda nevelőtestülete és a szülők közötti szeretettel és 

tisztelettel való együttműködésre, őszinteségre és nyitottságra. 

Probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, vagy az óvoda 

vezetőjét és velük közösen igyekezzenek megoldást találni. 

A szülőknek lehetőségük van, hogy a szertetettel teli partneri együttműködés során tevékeny 

részesei lehessenek, ötleteikkel segítsék az óvodában folyó pedagógiai munkát. 

 

Az együttműködésre alkalmas fórumok: 
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 szülői értekezletek, 

 játszódélutánok, közös kézműveskedés, barkácsolás, 

 nyílt napok, 

 közös rendezvények, 

 fogadóórák (vezetői, óvónői), 

 az óvónővel való rövid, esetenkénti megbeszélések. 

 

Kérésünk, hogy reggel és hazavitelkor a néhány mondatos információcserén túl sem a 

gyermekkel kapcsolatos, sem magánjellegű beszélgetés miatt az óvónő figyelmét a gyermekekkel 

való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el, mert az előidézheti baleset kialakulását, 

és zavarhatja a nevelés folyamatát! 

Gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a gyermek saját óvónőitől vagy az 

óvoda vezetőjétől kérjenek. 

 

Az óvoda helyiségeinek (csoportszobáinak, konyhájának, WC-jének) és udvarának a szülők általi 

használatának rendjét az ÁNTSZ-előírásoknak és a helyi szabályozásoknak megfelelően 

alakítjuk. Az intézmény egész területén, beleértve az óvoda udvarát is, tilos a dohányzás! 

 

6.4.  Az étkezési térítési díj befizetésének és lemondásának rendje 

 

6.4.1. A befizetések időpontjáról előre kifüggesztett értesítést adunk az óvoda hirdetési felületére.  

 

6.4.2. Befizetés a jelzett napon, az óvoda kijelölt helyiségében történik, a szülők részére 

előzetesen kiállított  hivatalos bizonylatok alapján. 

 

6.4.3. Hiányzás esetén a következő napi étkezés lemondható reggel 8.30 óráig. Hétfői ebédet 

lemondani csütörtök délig lehet. A szülő a lejelentés elmulasztása esetén a megrendelt ebédek 

árát köteles megtéríteni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a térítésmentesen étkező gyermekek ebédjét 

is le kell mondani a szülőknek, amennyiben gyermeke távol marad betegség vagy más okból. 

 

6.5. Az ingyenes étkezés igénybevételével kapcsolatos tudnivalók 

 

A 2015. szeptember 1-jétől hatályos 2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és 

óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása alapján a 

gyermekétkeztetés során ingyenes étkezést kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő 

gyermek után, amennyiben: 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

 tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg 

vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 
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 olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

 olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett 

összegének 130%-át vagy nevelésbe vették. 

 

A kedvezmény igénybevételéhez – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 

és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 

bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti nyilatkozatot kell 

az intézmény vezetőjéhez benyújtani az óvodai nevelésben részesülő gyermek után. 

 

A 100%-os normatív kedvezmény (ingyenes étkezés) csak egy jogcímen vehető igénybe. A 

jövedelemről történő nyilatkozat csak az egyéb okból étkezésre nem jogosult családokat (azaz a 

háromnál kevesebb gyermeket nevelő, továbbá a tartósan beteg, fogyatékos gyermeket nem 

nevelő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult családokat) érinti. 

A gyermekétkeztetés esetében a kedvezmény megállapításához a Nyilatkozat mellé az alábbi 

igazolások csatolása szükséges: 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek esetén: 

 a rendszeres gyermekvédelemi kedvezmény megállapításáról szóló önkormányzati 

határozat másolata. 

 Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, vagy egészséges gyermek esetében, ha olyan 

családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek: 

 magasabb összegű családi pótlékról szóló határozat (a családi pótlék igazolható 

számlakivonattal, vagy postai igazoló szelvénnyel), 

 tartós betegséget igazoló szakorvosi igazolás, 

 fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye. 

 Három vagy több gyermeket nevelők esetében: 

 magasabb összegű családi pótlékról szóló határozat (a családi pótlék igazolható 

számlakivonattal, vagy postai igazoló szelvénnyel) 

Az ingyenes étkezés igényléséhez a NYILATKOZAT az óvoda honlapjáról letölthető. 

 

7. Pedagógiai munka az óvodában 

 

7.1 Óvodánk főbb nevelési célja 

 

Elsődleges célunk, hogy a nevelés során biztosítsuk óvodásaink számára személyiségük mind 

teljesebb kibontakoztatását testi, szellemi, lelki értelemben egyaránt. 

Az óvoda mindennapjaiban jelen vannak az egyetemes keresztyén értékek, hiszen ebben az igen 

fontos életszakaszban nemcsak az őket körülvevő világgal ismerkednek meg a gyermekek, 

hanem megismerik a keresztyén erkölcsi-etikai értékeket is. 

https://katicaovi.lutheran.hu/wp-content/uploads/2019/01/NYILATKOZAT_ingyenes%C3%A9tkez%C3%A9s_ig%C3%A9nyl%C3%A9shez.pdf
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Óvodai programunk megvalósulása során hozzásegítjük őket ahhoz, hogy „teljes” világképük 

legyen, hiszen a látható és a láthatatlan világról is egyaránt kapnak információkat.  

Az óvodai hitoktatást ökumenikus nyitottsággal az evangélikus egyház lelkésze végzi, az óvónők 

aktív részvételével. 

Az óvoda legfőbb célkitűzése, hogy óvodásaink szeretetteljes, nyugodt családias légkörben, 

biztonságos igényes esztétikus környezetben nevelkedjenek, ahol lehetőségük van a hitélet 

gyakorlására, vallásos ismeretek befogadására is. 

Az óvoda helyi programjában fogalmaztuk meg nevelésfilozófiánkat, melyeknek középpontjában 

a gyermek áll, mint Isten ajándéka. 

A gyermekek napirendjét úgy alakítjuk, hogy a játék, a mozgás, a változatos intellektuális 

tevékenységek és a keresztyén lelki nevelés alkalmai harmonikus egyensúlyban legyenek 

Sokszínű programot kínálunk gyermekeinknek naponta, különösképpen ügyelve a gyermekek 

eltérő fejlődési ütemére. 

Törekszünk arra, hogy az óvodai környezetben a nemzetiségre jellemző szokásokkal, tárgyakkal 

ismertessük meg a gyermekeket. A település hagyományainak továbbadásában óvodánk 

gyermekei és a szülők aktívan vesznek részt.  

 

7.2. Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

 

Az óvoda mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítanunk a gyermek egészséghez, 

biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, is 

amelyek különösen: 

a) az egészséges táplálkozás, 

b) a mindennapos mozgás, 

c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek megelőzése, 

d) a bántalmazás és az óvodai erőszak megelőzése, 

e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

f) a személyi higiéné területére terjednek ki. 

 

7.3. Az óvodai élet, a foglalkozások megszervezésének elvei 

 

Óvodánknak oly módon kell megszerveznie, hogy a szülők és a fenntartó igényeinek megfeleljen, 

és a szakmai követelményekben megfogalmazott színvonalon eleget tudjon tenni a gyermekek 

nevelésével és ellátásával, gondozásával összefüggő feladatainak.  

Az óvoda saját pedagógiai programja bármikor megtekinthető az óvoda honlapján, az épület 

előterében vagy elkérhető a vezetőtől. 

 

7.4. Kiemelt feladat  

 

Óvodánk kiemelten fontos feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a 

sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek 
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speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb 

fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése. 

 

7.5. Nevelési alapelveink 

 

Törekszünk arra, hogy az általunk nevelt gyermekek sokoldalúan, harmonikusan 

fejlődjenek. Személyiségük kibontakoztatásakor figyelembe vesszük életkori sajátosságaikat és 

egyéni képességeiket. Nevelésük során a gyermek mindenek felett álló érdekeit tartjuk szem 

előtt.  

 

7.6. Jutalmazás, büntetés formái és elvei 

  

7.6.1. A jutalmazás elvei és formái 

A jutalmazás a gyermekek magatartásának, egyéni és csoportban végzett teljesítményének 

elismerő értékelése, pedagógiai eszköz a személyiség formálásában. Figyelembe kell venni a 

gyerekek önmagukhoz viszonyított eredményét, fejlődését. A keresztyén értékrend alapján a 

jutalmazás a pozitív személyiségjegyek megerősítését jelenti és az ennek megfelelő 

magatartásformák belsővé válását segítjük elő. 

 

Jutalmazható a gyermek 

 magatartásáért 

 teljesítményéért, 

 szorgalmáért 

 aktivitásáért  

 közösségben végzett feladatellátásáért. 

 

A jutalmazás formái: 

Az óvodában leginkább a szociális jutalmazás formáit preferáljuk. Ezek: 

- dicséret egyénileg és csoportosan , a dicséret okának pontos megnevezésére törekedve 

- mosoly, simogatás 

- köszönetnyilvánítás (együtt végzett munkáért, segítségnyújtásért). 

 

7.6.2. A gyermekek fegyelmezésének, büntetésének elvei és formái 

 

Ha a gyermek viselkedése indokolja, saját és társai nyugalma, testi- fejlődése, épsége és 

biztonsága érdekében elkerülhetetlen a fegyelmezés. 

 

Az intézkedések meghozatalánál alapvető pedagógiai szempontként a következetesség, a 

fokozatosság és a szereteten alapuló nevelő szándék érvényesül. 

Az agresszív megnyilvánulások elsődleges kezelése, azonnali megakadályozása, annak a 
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felnőttnek a feladata, aki ezt észleli. 

A keresztyén értékrendnek megfelelően a büntetés alkalmazásának legfőbb elve, hogy a gyermek 

érezze azt, hogy a büntetéssel az elkövetett cselekvést ítéljük el és nem a gyermeket minősítjük. 

A fegyelmezéssel kapcsolatos intézkedéseket a gyermek személyiségének ismeretében kell 

érvényesíteni.  

Egyetlen pedagógus, vagy dajka sem élhet a megszégyenítés eszközével. 

Védelmet biztosít a gyermek számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben. 

 

Fegyelmezhető, büntethető a gyermek, ha 

 engedély nélkül elhagyja az óvodát, 

 szándékosan, vagy figyelmetlenségből kárt okoz az intézmény területén 

 egészségre ártalmas szereket, tárgyakat hoz az óvoda területére, 

 verekszik, 

 lop, 

 belátást nélkülöző, engedetlen magatartást tanúsít, 

 bármilyen módon (testi, lelki) más az emberi méltóságának megsértésére irányuló 

cselekedetet hajt végre. Ilyen a csúfolás, megfélemlítés, durva játék, trágár beszéd. 

 

A fegyelmezés formái: 

 szóbeli figyelmeztetés a helyes viselkedésre  

 a helyes viselkedés begyakoroltatása  

 bocsánat kérés megtanítása  

 jóvátétel, javítás  

 amennyiben szükséges a gyermek kivonása rövid időre a játékból vagy feladathelyzetből.  

Alapelv, hogy az ilyen fegyelmező intézkedéseket mindig kövesse a megbeszélés, értelmezés. 

 

7.7. A mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszközök használatának szabályai  

 

- A nevelők munkaidőben telefonjukat csak munkavégzés céljából használhatják, egyéb 

esetekben kötelesek azt lenémítva tárolni a csoportszobákban. 

- A nevelők alkalmazzák az ismeretanyag átadása során az infokommunikációs eszközök 

adta lehetőségekkel. Ügyelnek ezek etikus használatára, betartják az adatvédelmi 

előírásokat. mindig figyelembe veszik az adott korosztály életkori sajátosságait, 

érdeklődési körét.  

- A nevelők kizárólag az aktuális óvodai tevékenységekhez szervesen kapcsolódó 

tartalmakat használnak. 

- Az óvoda dolgozói kötelesek vigyázni az óvoda tulajdonában lévő digitális, 

infokommunikációs eszközökre, azokat rendeltetésének megfelelően használni, majd 

megfelelő tárolásáról gondoskodni. 
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- A gyermekek az eszközöket kizárólag a pedagógus felügyeletével és iránymutatásával 

használhatják. 

 

8. Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályok, intézkedések 

 

Az óvoda mindkét bejárati kapuján gyermekzárat helyeztünk el a gyermekek biztonsága 

érdekében.  

 

A vezető szabályozza az óvoda épületében való tartózkodást, amely előírás a szervezeti és 

működési szabályzatban található meg. 

 

A vezető intézkedése a reklám jellegű anyagok elhelyezéséről: a vezetői engedély megkérése 

után, csakis az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos, illetve azzal 

összefüggő reklámszövegek, anyagok kerülhetnek ki az óvoda hirdetőtáblájára. 

 

Fontos és betartandó előírás, hogy az intézmény területén párt, politikai célú mozgalom vagy 

párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá amíg az óvoda ellátja a gyermekek 

felügyeletét, ilyen jellegű tevékenység nem folytatható. 

 

Az óvoda területén nincs az előírásoknak megfelelő, dohányzásra kijelölhető, erre alkalmas 

helyiség, ezért a dohányzás az intézmény teljes területén tilos. Tilos továbbá az óvoda területén 

az alkohol- és a drogfogyasztás. 

 

Az óvoda területén ügynöki és kereskedelmi tevékenység nem folytatható, kivéve az óvoda által 

szervezett rendezvényen. 

 

A tűz- és bombariadó esetén szükséges teendők felsorolását az intézmény szervezeti és működési 

szabályzata tartalmazza, az intézmény tűzvédelmi szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni. 

 

A házirend az óvodába járáshoz nem szükséges dolgok bevitelét (otthoni eszközök, játékok) 

megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. Ha az előírt szabályokat megszegik, a 

bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény nem felel. 

 

Anyagi felelősség esetén pontosan meg kell határozni, hogy mi az óvoda és mi a szülő 

felelőssége. 

 

Megbotránkoztató viselkedés (pl.: alkoholos állapot) esetén az óvoda dolgozói felszólíthatják a 

helytelenül viselkedő személyt az óvoda elhagyására. 

 

9. A házirend nyilvánossága, megismerése 
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Az SZMSZ mellett a házirendet is nyilvánosságra kell hozni, valamint egy példányát a gyermekét 

beírató szülő kezébe kell adni. 

 

A házirend tartalmát az óvodavezető  az első szülői értekezleteken ismerteti, továbbá 

megtekinthető az óvoda előterében elhelyezett példány és  az óvoda honlapjáról is letölthető. 

katicaovi.lutheran.hu  

  

10.  Záró rendelkezések 

 

A házirend a fenntartó jóváhagyása után 2021. év szeptember hónap 1. napján lép hatályba, és 

visszavonásig érvényes. 

 

A házirend módosítására javaslatot tehet bármely pedagógus, fenntartó, a szülők közössége, 

illetve az Igazgatótanács. 

 

A házirend tartalmával egyetértek és elfogadásra javaslom. 

A házirend közzétételéről mint óvodavezető gondoskodom. 

 

 

Kelt: Mezőberény, 2022. április 07.  

 

 

.......................................... 

óvodavezető 

 

 

https://katicaovi.lutheran.hu/wp-content/uploads/2019/01/H%C3%A1zirend_2017.pdf
https://katicaovi.lutheran.hu/wp-content/uploads/2019/01/H%C3%A1zirend_2017.pdf
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8.  Legitimációs záradék 

 

 

 Véleményezési jog gyakorlása 

 

a.) A Nkt. 25. §-a szerint biztosított jogánál fogva a  „Katicabogár” Evangélikus Óvoda Szülői 

Szervezete az intézmény házirendjének tartalmát szülői értekezleten megismerte, véleményezte, 

annak tartalmával egyetért. SzK-2/2022 (IV.11.) 

 

b.) A „Katicabogár” Evangélikus Óvoda házirendjének tartalmát az Igazgatótanács tagjai 

megismerték, véleményezték. Az Igazgatótanács a dokumentumot az alábbi határozatával     

elfogadásra javasolja. IT-03/2022 (IV.08.) 

 

 

 

Elfogadó határozat 

 

A intézmény alkalmazotti közössége a házirend tartalmát megismerte, megvitatta, és a 

módosítását elfogadta. 2022/NT-1. (II.17.) 

 

Jóváhagyás 

A Magyarországi Evangélikus Egyház, mint fenntartó a házirend tartalmát megismerte, 

jóváhagyta. 99/2022. (VI. 08.) NOB határozat 

 

 

 


