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A Közalkalmazotti Tanács adatai 
 

Neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Közalkalmazotti Tanács  

Székhelye: 5000 Szolnok, Aradi út 20. 

Képviselője: a KT elnöke 

Elektronikus levelezési címe: kt5.tajekoztato@gmail.com 

Honlapja:  a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei pedagógiai Szakszolgálat honlapján keresztül 

érhető el:  http://jnszmpsz.hu/kozalkalmazotti-tanacs/ 

A KT tagjainak e-mail elérhetősége: a KT elektronikus levelezési címén 

A KT ügyrendje letölthető http://jnszmpsz.hu/kozalkalmazotti-tanacs/ 

  

Elnök:  Orosz Máténé Törökszentmiklósi Tagintézmény: 30/243-2140 

Tagok: 

1. Kacsándi Bernadett, Karcagi Tagintézmény: 06/59-300-262 

2. Dr. Farkasné Berkes Kitti, Székhelyintézmény, Főigazgatóság: 30/271-0365 

3. Kovács Barbara Szolnoki Tagintézmény: 06-56/421-113, 56/420-828 

4. Szőllősi Boglárka Jászberényi Tagintézmény: 06-57/412-056 

 

A KT tagok bemutatkozása: 

Orosz Máténé (Tünde) - JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény 

1997-ben kezdtem a pályám. Tanítói képesítésemet a sárospataki Comenius Tanítóképző 

Főiskolán szereztem, majd magyar szakos tanári szakot 2000-ben szereztem az egri Eszterházy 

Károly Tanárképző Főiskolán. Az elmúlt 20 évben általános iskolákban tanítottam, s szereztem 

tapasztalatot a gyermekekről. Munkám során segítettem a lemaradókat és fejlesztettem 

különböző területeken a jobb képességűeket (magyar nyelv és irodalom, néptánc). 

2015-17-ig a Debreceni Egyetem szakirányú továbbképzésén szakvizsgázott pedagógus lettem 

a tehetségfejlesztés, tehetséggondozás területén. A szakszolgálathoz 2017. szeptember 1-én így 

kerülhettem, s szép feladatkört kaptam. A tehetségek szűrését, azonosítását, koordinációs 

feladatok ellátását. Munkám fő célja, segíteni minél több tanulónak felfedezni azt a képességet, 

mailto:kt5.tajekoztato@gmail.com
http://jnszmpsz.hu/wp-content/uploads/2014/11/JNSZMPSZ_KT_ugyrend.pdf
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amivel kiemelkedhet, fejleszteni azt, amiben erőssége mutatkozik, megtalálni számára, azt a 

tevékenységet, amiben kibontakozhat a tehetsége. Segíteni a pedagógusokat a rá bízott tanulók 

jobb megismerésében és fejlesztésében. 

 

Kacsándi Bernadett – JNSZMPSZ Karcagi Tagintézmény 

Első diplomámat a Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskolán szereztem 1997-ben, majd ezt 

követően két évig dolgoztam óvodapedagógusként Budapesten. 1999-től a karcagi 

„Gólyafészek Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthonában dolgoztam, 

mialatt az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán 2004-ben tanulásban akadályozottak 

szakos gyógypedagógiai tanár diplomát szereztem. 2004. szeptemberétől a Karcagi Arany 

János Általános Iskolában kezdtem integráló gyógypedagógusként dolgozni. 2014-től az 

intézmény Karcagi Tagintézményében dolgozom, 2020 óta szakvizsgázott 

gyógypedagógusként.  

 

Dr. Farkasné Berkes Kitti – JNSZMPSZ Székhelyintézmény, Főigazgatóság 

Szolnokon a Széchenyi István Gimnáziumban érettségiztem 1998-ban. 2003-ban végeztem az 

Eszterházy Károly Főiskolán, gazdaságismeret-kommunikáció (EU-kommunikáció 

sajtószóvivő) szakirányon, a főiskolai tanulmányaimmal párhuzamosan a Jean Monnet 

Program Európai Integrációs Tanulmányok Uniós kurzusát is elvégeztem. 2006-ban 

diplomáztam a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdász – Közgazdaság Tanári szakán, 

továbbá 2008-ban szereztem meg az ELTE Jogi Továbbképző Intézeténél a jogi szakokleveles 

közgazdász végzettségemet. 

A főiskolai diploma megszerzése után két évig dolgoztam a SMENTOR Kft-nél pályázatíróként 

és pályázati tanácsadóként, majd huzamosabb ideig az A.RAISON Kft-nél gazdasági-pénzügyi 

ügyintézőként, illetve a Dr. Dénes Ügyvédi Irodánál jogi asszisztensként. 

Szeretek tanulni, a mai napig is igyekszem szakmai tudásomat napra készen tartani, illetve 

szeretem a kihívásokat és a változatos feladatokat.  

Az intézménynél 2017.09.04. napjától dolgozom. Jelenleg Gazdasági-HR-Műszaki Iroda 

irodavezetője vagyok, munkámban a sokrétű, és széleskörű ismereteket igénylő feladatok 

megoldása napi szinten van jelen, melyet igyekszem legjobb tudásom szerint minél 

pontosabban elvégezni. 

 

Kovács Barbara – JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény 

Kovács Barbara vagyok. 2004-ben érettségiztem a Székács Elemér Szakközépiskolában, majd 

2009-ben a Hajnóczy József Gimnáziumban technikusi vizsgát tettem, mint gyógypedagógiai 
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asszisztens. 2011-ben született egy kisfiam. 2016-ban kezdtem el a JNSZMPSZ Szolnoki 

Tagintézményében dolgozni, mint közfoglalkoztatott. 2018 óta, mint gyógypedagógiai 

asszisztens dolgozom. 

 

Szöllősi Boglárka - JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény 

Szöllősi Boglárka vagyok. 2007-ben végeztem a Testnevelési Egyetemen testnevelő-

gyógytestnevelő, úszó és gyorskorcsolya edzőként. Testnevelőként dolgoztam a környező 

településeken évekig, majd 3 évig utazó gyógytestnevelő voltam Nagykátán a pedagógiai 

szakszolgálatnál, ahol 7 településen végeztem gyógytestnevelői feladatellátást. Emellett  a 

jászberényi uszodában úszást oktatok, illetve úszó edzést és gyógyúszást tartok egész 

évben  gyerekeknek és felnőtteknek. A mai napig versenyszerűen sportolok, jelenleg a Ludus 

Jászberény funkcionális edzőterem versenyzője vagyok. 
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A Közalkalmazotti Tanács feladata és jogköre 
 

 

A Munka törvénykönyve 111. 262.§-264.§, 266.§ és a 1992. évi XXXIII. a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló törvény tartalmazza. 

A közalkalmazotti tanács feladata a munkaviszonyra vonatkozó szabályok megtartásának 

figyelemmel kisérése. Az üzemi tanács jogosult tájékoztatást kérni és az ok megjelölésével 

tárgyalást kezdeményezni, amelyet a munkáltató nem utasíthat el.  

A munkáltató félévente tájékoztatja a közalkalmazotti tanácsot a gazdasági helyzetét érintő 

kérdésekről, a munkabérek változásáról, a bérkifizetéssel összefüggő likviditásról, a 

foglalkoztatás jellemzőiről, a munkaidő felhasználásáról, a munkafeltételek jellemzőiről, a 

munkáltatónál foglalkoztatott munkavállalók számáról és munkakörük megnevezéséről.  

A közalkalmazotti tanács félévente tájékoztatja tevékenységéről a munkavállalókat. 

 Együttdöntési jog illeti meg a jóléti célú pénzeszközök felhasználása tekintetében. 

 Véleményezési jog:  

- a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések és 

szabályzatok tervezete,  

- a munkáltató átszervezése, átalakítása, szervezeti egység önálló szervezetté 

alakítása, 

- a munkavállalóra vonatkozó személyes adatok kezelése és védelme, 

- a munkavállaló ellenőrzésére szolgáló technikai eszköz alkalmazása, 

- az egészséges és biztonságos munkafeltételek kialakítására szolgáló, a 

munkabalesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések megelőzését 

elősegítő intézkedés,  

- az új munkaszervezési módszer, valamint a teljesítménykövetelmény 

bevezetése, módosítása, 

- a képzéssel összefüggő tervek,  
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- a foglalkoztatást elősegítő támogatások igénybevétele, 

- az egészségkárosodást szenvedett vagy a megváltozott munkaképességű 

munkavállalók rehabilitációjára vonatkozó intézkedések tervezete, 

- a munkarend meghatározása, 

- a munka díjazása elveinek meghatározása 

- a munkáltató működésével összefüggő környezetvédelmi intézkedés, 

- az egyenlő bánásmód követelményének megtartására és az esélyegyenlőség 

biztosítására irányuló intézkedés, 

- a családi élet és a munkatevékenység összehangolása, 

- munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott egyéb intézkedés. 

A közalkalmazotti tanács, illetve a tagjai a működése során tudomására jutott adatokat, tényeket 

csak a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetése, illetve a közalkalmazottak 

személyiségi jogainak megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra. 

A közalkalmazotti tanács a munkáltatónál szervezett sztrájkkal kapcsolatban pártatlan 

magatartásra köteles, sztrájkot nem szervezhet, a sztrájkot nem támogathatja, és nem 

akadályozhatja. A közalkalmazotti tanács sztrájkban részt vevő tagjának megbízatása a sztrájk 

idejére szünetel. 

Hivatkozás: 

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1200001.tv&targetdate=&printTitle=2012.+%C3%A9vi+

I.+t%C3%B6rv%C3%A9ny  

XX. fejezet Az üzemi tanács 111. Az üzemi tanács feladata és jogköre: 78-79. old. 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

A közalkalmazottak részvételi jogai: 

19. § A közalkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt. üzemi tanácsra vonatkozó 

rendelkezései (XX. fejezet) közül a 235. § (2) bekezdése, 251. §-a és 268. §-a nem 

alkalmazható. 

 

 

 

 

 

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1200001.tv&targetdate=&printTitle=2012.+%C3%A9vi+I.+t%C3%B6rv%C3%A9ny
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1200001.tv&targetdate=&printTitle=2012.+%C3%A9vi+I.+t%C3%B6rv%C3%A9ny
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Közalkalmazotti 

Tanácsának Ügyrendje 
  

 

1. Általános rendelkezések: 

1.1 A Közalkalmazotti Tanács ügyrendje (a továbbiakban: Ügyrend) a Közalkalmazotti 

Tanács (a továbbiakban: KT) által történő elfogadás napján lép hatályba és határozatlan 

ideig érvényes. Módosítására a KT 50%-ot meghaladó többséggel meghozott 

határozatával jogosult. 

 

1.2 A közalkalmazotti tanács adatai: 

 Neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Közalkalmazotti 

Tanács 

 Székhelye: 5000 Szolnok, Aradi utca 20. 

 Képviselője: a KT elnöke 

 Elektronikus levelezési címe: kt5.tajekoztato@gmail.com 

 Honlapja: a JNSZMPSZ honlapján keresztül érhető el: 

 

2. Közalkalmazotti Tanács 

2.1 Az Ügyrend elsődleges célja, hogy kereteket és szabályokat biztosítson a KT működési 

szabályainak – jogszabályi keretek között történő – meghatározásához a feladatok 

megvalósítása érdekében. 

 

2.2 A KT tagjainak névsorát a tagjegyzék tartalmazza. 

 

3. A KT, a KT tagjai, póttagjai és tisztségviselői választásának és visszahívásának 

szabályai 

 

http://jnszmpsz.hu/kozalkalmazotti-tanacs/
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3.1 A KT megbízatása öt évre szól. 

 

3.2 A KT létszámát a hatályos munka törvénykönyve határozza meg. 

 

3.3 A KT megszűnik ha: 

 a munkáltató megszűnik, 

 megbízatási ideje lejárt, 

 a KT lemond, 

 tagjainak száma egyharmaddal csökkent. 

 

3.4 Ha a KT megszűnik, a megszűnésről a volt elnöknek, a megszűnést kiváltó okról való 

tudomásszerzést követően nyolc napon belül értesítenie kell a munkáltatót, és kérnie kell 

új Közalkalmazotti Tanács választásának kiírását, kivéve, ha a megszűnésre a munkáltató 

megszűnése okán került sor. Ha a megbízás lejárta miatt fog a Tanács mandátuma 

megszűnni, az új választás kiírásával kapcsolatos kérelmet a megbízás lejárta előtt 

legalább hat hónappal kell benyújtani. 

 

3.5 A KT tagjainak megbiztatása megszűnik ha 

 cselekvőképességét elveszti, 

 munkaviszonya a munkáltatónál megszűnik, 

 vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, és ezen okot harminc napon belül 

nem szűnteti meg, 

 a KT megszűnik, 

 lemond 

 

3.6 Ha a KT tagjának megbízatása megszűnik, helyére a tudomásszerzést követő tizenöt 

napon belül a KT elnöke a Közalkalmazotti Tanács választás során a KT tagjai közé 

bekerült tagok közül a következő póttagot kéri fel. Ha a póttag a rendelkezésre álló tizenöt 

napos határidőben nem reagál, vagy vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, és 

ezen okot a felkérés kézhezvételétől számított harminc napon belül nem hárítja el, akkor 

helyette a sorrendben következőt kell felkérni. Ha nincs már több póttag, akkor a KT 

csökkentett létszámmal működik tovább. 
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3.7 Az elnök tisztségéből történő visszahívását a KT tagjai kezdeményezhetik. A visszahívás 

akkor eredményes, ha a KT tagjainak legalább 50 % + 1 fő erre szavazott. A KT 

elnökének visszahívásával egy időben meg kell választani az új elnököt is. 

 

4. A KT működésének szabályai 

4.1 Az ülések előkészítésének rendje 

 

4.1.1 A KT üléseit az elnök hívja össze. Az elnök köteles évente legalább 3 alkalommal 

összehívni a KT-ot. Bármely tag, indok megjelölésével, kezdeményezheti rendkívüli 

ülés összehívását, amelynek az elnök köteles eleget tenni. 

 

4.1.2 A KT tagjait az ülés időpontjáról, helyszínéről és napirendjéről az ülést megelőzően 

tizenöt nappal értesíteni kell. 

 

4.2 A KT üléseinek rendje 

4.2.1 A KT ülésén a tagok személyesen vagy a járványügyi intézkedéseknek megfelelően 

online formában is részt vehetnek.  

A póttagok, szakértők, tanácsadók és egyéb meghívottak az elnök személyes meghívása 

alapján, tanácskozási joggal részt vehetnek az ülésen. 

 

4.2.3 A KT ülés tartása nélkül is határozatképes. A KT tagjai e-mail útján is gyakorolhatják 

jogaikat, kivéve azokat, amelyekhez a KT ülés tartását írja elő. 

 

4.2.4 Ülést kell tartani minden a 3.4.3. pontban felsorolt ügyben. 

 

4.3 Elektronikus kapcsolattartás 

4.3.1 A KT tagjai az ülések közötti időben a megjelölt e-mail címeken tartják egymással a 

kapcsolatot. A KT tagjainak e-mail címeit és telefonszámait tartalmazó nyilvántartást 

az Elnök vezeti és a bekövetkező változásról elektronikus úton ő értesíti a tagságot. 

 

4.4 A határozatok rendje 

4.4.1 A KT akkor határozatképes, ha ülésén a szavazásra jogosult tagok mindegyike részt 

vesz. Ha a KT ülése határozatképtelenség miatt elmarad, az ülést öt munkanapon belül 

újra össze kell hívni. 

 



11 
 

4.4.2 A KT határozatait általában szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök 

szavazata dönt. 

 

4.4.3 A KT tagjainak 50% + 1 fő többségi szavazata szükséges a következő döntések 

meghozatalához: 

 a KT ügyrendjének beiktatása, változtatása 

 a KT elnökének visszahívása, új elnök választása 

 

4.4.4 A KT döntéseit általában nyílt szavazással hozza. Titkos szavazással lehet dönteni 

személyi kérdésben, illetve amikor a tagok kezdeményezése alapján a KT ezt 

szótöbbséggel elrendeli. 

 

4.5 A KT üléseinek dokumentálása 

4.5.1 A KT üléseiről jegyzőkönyv készül. 

 

4.5.2 Az jegyzőkönyv elkészítését követő tizenöt napon belül a KT bármely tagja kérheti az 

jegyzőkönyv helyesbítését. 

 

4.5.3 A KT bármely tagja kérelmére az jegyzőkönyvhöz kiegészítést, véleményt fűzhet. A KT 

tagjának e kiegészítését, véleményét az jegyzőkönyvhöz csatolni kell. 

 

4.5.4 A KT üléséről készült jegyzőkönyvet öt évig még a KT székhelyén meg kell őrizni, ezért 

a KT elnöke felel. 

 

5. A KT jogosultságának gyakorlása 

5.1 A KT a jogszabályban biztosított jogosultságait általában az ülésein gyakorolja. 

Kizárólagos döntési jogkörének gyakorlását nem ruházhatja át tagjára. 

 

5.2 A KT a véleményalkotási, javaslattételi és döntési jogkörébe tartozó kérdésekben csak 

testületileg jogosult dönteni. 

 

6. A KT tagjainak jogai és kötelességei 

6.1 A KT tagjainak joga van arra, hogy 

 a KT ülésein, üléseinek előkészítő folyamatában véleményét kifejtse, javaslatokat 

tegyen és részt vegyen a döntések, meghozatalában; 
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 a többségi döntéstől eltérő álláspontjának feljegyzésben történő rögzítését kérje; 

 tájékoztatást kapjon mindazokról az információkról, amelyeket a jogszabály a KT 

számára biztosít; 

 korlátlan betekintést kapjon a KT működésével, döntéseinek meghozatalával 

kapcsolatos kérdésekben; 

 jogszabály, belső szabályozó norma vagy az ügyrend megsértése esetén az ügy 

kivizsgálását kezdeményezze. 

 

6.2 A KT tagjának kötelessége, hogy 

 a KT ülésein rendszeresen részt vegyen, akadályoztatása esetén távolmaradását 

előre bejelentse; 

 a vállalt feladatokat, megbízatásokat legjobb tudása szerint végrehajtsa; 

 a tudomására jutott információkat az adatkezelésre vonatkozó előírásoknak 

megfelelően kezelje, és úgy használja fel, hogy ezzel ne sértse az adatgazda 

személyhez fűződő jogait; 

 a tudomására jutott bizalmas információkat megfelelően kezelje, a titoktartási 

kötelezettségét minden esetben tartsa be; 

 tájékoztassa a KT elnökét, ha élet- vagy munkakörülményeiben olyan változás 

következik be, amely korlátozza őt a KT munkájában való részvételében. 

 

6.3 A KT elnökének joga és kötelessége, hogy 

 képviselje a KT-ot hivatalos ügyekben ügyintézés, más közösségekkel, illetve 

szervezetekkel, hivatalos szervekkel, hatóságokkal való kapcsolattartás terén, 

 vezesse a KT üléseit, 

 előterjessze a KT ülésének napirendjét, 

 a KT nevében eljárjon minden, a KT feladatkörébe tartozó, továbbá a KT által 

rábízott ügyben, 

 eljárása során kötelessége a KT többségi álláspontját képviselni. 

 

6.4 A KT kötelessége, hogy 

 munkájáról évente két alkalommal beszámolót készítsen a munkáltató, a vezetőség 

és a közalkalmazotti közösség tájékoztatása céljából, 

 továbbá a munkájáról tájékoztatást ad az alkalmanként megjelenő KáTéTé5 című 

hírlevélben. 
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7. A KT képviselete és kapcsolatai 

7.1 A KT általános képviseletét az elnök látja el. 

 

7.2 A KT elnöke meghatározott munkaterületeken, meghatározott időre egyes tagjait is 

felhatalmazhatja képviseletével. A felhatalmazásról az együttműködő partnereket 

értesíteni kell. 

 

Az ügyrendet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Közalkalmazotti 

Tanácsa a 2020.10.07. napján megtartott ülésén elfogadta. 

 

 

Szolnok, 2020.10.07. 

 

 

 


