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1. Bevezetés 
 
A „2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről” 25. § (1) bekezdésében  
és a „20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról” 
4. paragrafusában kapott felhatalmazás alapján a Budapest Gazdasági Szakképzési Centrum – 
mint iskola -  Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban a 
 
Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 
1075 Budapest, Wesselényi u. 38. 
 
köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket 
a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. 
 
A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági 
Szakgimnáziuma SZMSZ-e a Budapesti Gazdasági SZC SZMSZ-ével együtt érvényes 
 

1.1 Az SZMSZ célja, tartalma 
 
Az SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban 
érvényesüljenek az adott köznevelési intézményben. 
 
Az SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi 
alapdokumentummal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is 
szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 

1.2 Jogszabályi háttér 
 

Az SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: 
 

a) 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
 

b) 20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
módosításáról 

c) 2011.évi CLXXXVII. Törvény a szakképzésről 
d) 235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról 

 
 

1.3 Az SZMSZ hatálya 
 
Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint 
mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. 
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A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint 
az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. 
 
A BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskolája köznevelési intézmény szervezeti 
felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatát az intézmény vezetőjének előterjesztése 
alapján a nevelőtestület 2016-ban fogadta el. 
Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint kikérte a diákönkormányzat és a 
szülői szervezet véleményét. 
 
A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletet képező egyéb belső szabályzatok 
betartása az intézmény valamennyi dolgozójának kötelező. 
 
Az SZMSZ pedagógiai alapját a BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskolája 2016. 
szeptember 5-én módosított és egyidejűleg egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai 
programja tartalmazza. 

2. Intézményi alapadatok 

2.1 Intézményi azonosítók 
 

A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzatában 
meghatározottakat figyelembe véve néhány fontosabb adat: 
 
 Név: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum  

II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma  

Telephely: 1075 Budapest, Wesselényi u. 38.  

Az intézmény létrehozásáról szóló határozat száma: 46.291/1916.-VII.sz.a   

Az alapítás időpontja: 1916. május 16.  

OM azonosító: 203061 

Telephely kód: 007 

 
Az intézmény tevékenységei, alaptevékenységei a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározásra kerültek. 
 
Egyéb tevékenységek 

A TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0020 azonosító számú uniós projekt megvalósításával és 
fenntartásával járó feladatok, valamint egyéb pályázati feladatok ellátása. 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címmel járó feladatok ellátása. 
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3. Szervezeti felépítés 

 

3.1 Szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése 
 

3.1.1. Az iskolaközösség  
Az iskolaközösséget az alkalmazottak, a szülők és a tanulók alkotják. 
Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek 
révén és módon érvényesíthetik.  
 
3.1.2. Vezetők, vezetőség 
Az iskola igazgatóságát az igazgató (tagintézmény-vezető), valamint közvetlen munkatársai 
alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársait az alábbi vezető beosztású dolgozók alkotják:  

• Szakmai igazgatóhelyettes (tagintézmény-vezetőhelyettes) 
• Pedagógiai igazgatóhelyettes (tagintézmény-vezetőhelyettes) 

 
Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, az 
BGSZC SZMSZ-e, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása 
a magasabb vezetőre vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra 
történik.  
 
Az igazgatóhelyettesek megbízását a - BGSZC főigazgatójával egyeztetve - a tantestület 
véleményének kikérésével az igazgató adja.  
Igazgatóhelyettes csak az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa lehet.  
Az igazgatóhelyettesek és a többi vezető beosztású dolgozó munkájukat munkaköri leírások, 
valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik. 
 
3.1.3. A tagintézmény vezetősége - Iskolabizottság  
Az iskolabizottság tagjai: 

• Igazgató 
• Igazgatóhelyettesek 
• Munkaközösség-vezetők (Munkacsoport-vezetők) 
• Könyvtáros tanár 

Az iskolabizottság ülésein részt vesznek még alkalmanként 
• Diákönkormányzat munkáját segítő tanár 

 Gazdasági összekötő 

 Gondnok 
 
3.1.4. Az tagintézményi alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége  
Az iskolai alkalmazottak közössége az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló 
dolgozókból tevődik össze. 
 
3.1.5. A nevelőtestület 
Tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint az oktató-
nevelő munkát közvetlenül segítő alábbi felsőfokú végzettségű dolgozó:  

• könyvtáros tanár  
• NOKS 



 

 

7 

 

 
3.1.6. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak 

• gyermekvédelmi felelős tanár - aki a feladatok elvégzése mellett kapcsolatot tart az 
érintett egyénekkel és intézményekkel (ez nem finanszírozott státusz – vállalt feladat). 

• a diákönkormányzat munkáját segítő tanár kapcsolatot tart a Koordinációs Iroda 
megfelelő alkalmazottjával (órakedvezmény). 

 
3.1.7. Tanulók közösségei  
Osztályközösség 
Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. 
Az osztályközösség élén, mint pedagógusvezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a 
feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri 
leírás alapján végzik. 
Diákkörök 
A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. Az iskolában 
működő diákköröket a házirend tartalmazza. 
IDB 
Az iskolai diákönkormányzat (IDB) képviselőit az osztályok diákönkormányzatának (ODB) tagjai 
nyílt szavazással választják meg. Munkáját a diákmozgalmat segítő tanár segíti és az IDB 
működési szabályzata határozza meg.  
 
3.1.8. A szülők közössége: Szülői Szervezet 

• Az osztályok Szülői munkaközösségét az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják.  Az 
osztályok Szülői munkaközösségei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat a 
választott osztály SZSZ-elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttatják el az iskola 
vezetőségéhez. 

 

• Az iskolai szülői munkaközösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskolai SZSZ 
választmánya. Az iskolai SZSZ választmányának munkájában az osztály szülői 
munkaközösségek elnökei, elnökhelyettesei vehetnek részt. 

3.2 A vezetők és a nevelőtestület közötti kapcsolattartás rendje, formája 
 
3.2.1 A nevelőtestületet különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a 
megbízott pedagógus-vezetők és a választott képviselők útján valósul meg.  
 
A kapcsolattartás fórumai:  

• az iskolabizottság ülései  
• különböző értekezletek  
• megbeszélések  

Ezen fórumok időpontját az iskolai éves munkaterv határozza meg.  
 
3.2.2. Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett hirdetőtáblán, 
valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket. 
 
3.2.3. Az iskolavezetőség tagjai kötelesek:  

• az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az 
ülés döntéseiről, határozatairól  
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• irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az 
igazgatóság, az iskolavezetőség felé.  

 
3.3.4. A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 
munkaköri vezetőjük, ill. választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, az iskola 
vezetőségével. 
 

3.3 A vezetők közötti feladatmegosztás, a kiadmányozás és a képviselet szabályai 
 

Az igazgató távollétében teljes jogkörrel a szakmai igazgatóhelyettes helyettesíti. 
Az igazgatóság rendszeresen hetente egyszer tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az 
igazgatóság megbeszéléseit az igazgató vezeti. 
 

3.4 A tagintézmény-vezető vagy tagintézményvezető-helyettes akadályoztatása 
esetén a helyettesítés rendje 

 

Az igazgató akadályoztatása esetén elsődlegesen: 
• a szakmai igazgatóhelyettes; 

az igazgató és a szakmai igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén: 
• a megállapodás szerint a másik, azaz a pedagógiai igazgatóhelyettes 

felelős az intézmény működésével, a gyermekek, tanulók biztonságának megóvásával 
összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekben. 

3.5 A kapcsolattartás rendje 
 
a. Pedagógusok közösségei – tanulók közösségei 
A pedagógusok és a tanulók közötti kapcsolattartás szintjei: 

• A tantestülettel  
- az IDB illetve annak képviselője (kapcsolattartó tanár és az IDB vezetősége) 
- osztályfőnök (osztály-tantestület). 

• A szakmai munkaközösségekkel a szaktanár  
 

A kapcsolattartás színtere: 
• tantestületi értekezlet 
• iskolabizottsági ülés 
• munkacsoportok értekezletei 
• diákparlament 
• IDB-gyűlés 
• osztályfőnöki óra 
 

b. Pedagógusok közösségei – szülő szervezetek (közösségek) 
A pedagógusok és a szülők közötti kapcsolattartás szintjei: 

• A tantestülettel  
- a Szülői Szervezet illetve annak képviselője (kapcsolattartó tanár és a SzSz 

elnöke) 
- osztályfőnök (osztály SzSz-tantestület). 
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• A szakmai munkaközösségekkel a szaktanár  
 

A kapcsolattartás színtere: 
• tantestületi értekezlet 
• iskolabizottsági ülés 
• SzSz gyűlés 
• szülői értekezlet 
• osztályfőnöki óra 

 

3.5.1 A vezetők és az iskolai szülői szervezet közötti kapcsolattartás formája, rendje 
 
A szülőknek a nevelési törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, és kötelességük 
teljesítése érdekében az iskolában szülői szervezet (SZSZ) működik.  
 
Az osztályok szülői munkaközösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. Az 
osztályok szülői munkaközösségei a szülők köréből a következő tisztségviselőket választják:  

• elnök  
• elnökhelyettes 
• tagok  

Az osztályok szülői munkaközösségei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat a választott 
osztály SZSZ-elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttatják el az iskola vezetőségéhez.  
 
Az iskolai szülői munkaközösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskolai SZSZ 
választmánya. Az iskolai SZSZ választmányának munkájában az osztály szülői 
munkaközösségek elnökei, elnökhelyettesei vehetnek részt.  
Az iskolai Szülői Szervezet tisztségviselői:  

• elnök  
• elnökhelyettes  

 
Az iskolai SZSZ elnök közvetlenül az iskola igazgatójával tart kapcsolatot.  
Az iskolai SZSZ választmánya akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint 50%-
a jelen van, döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  
Az iskolai SZSZ választmányát az iskola igazgatójának tanévenként legalább egy alkalommal 
össze kell hívnia és itt tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, tevékenységéről.  
 
Az iskolai szülői szervezetet a törvény értelmében az alábbi jogok illetik meg:  
Döntési jog:  

• megválasztja saját tisztségviselőit  
• kialakítja saját működési rendjét  
• az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét  

 
Véleményezési jog:  

• Az iskolai munkaterv elkészítésénél, 
• az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál 
• a fenntartó a köznevelési intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának 

megváltoztatásával, nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával és 
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megbízásának visszavonásával összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása 
előtt 

• Ha iskolaszék, óvodaszék, kollégiumi szék nem működik, az SZMSZ elfogadásakor az 
óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség véleményét kell beszerezni. 

• A fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához  
 
Tanácskozási jog:  

 a tanulók csoportját érintő bármely kérdésbe tartozó tárgyalásakor a nevelőtestületi 
értekezleteken képviselője útján 

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról tájékoztatják a 
szülőket:  

  az igazgató:  
- a szülői szervezet választmányi ülésén, 
- alkalmanként megjelenő írásbeli tájékoztatón (körzőkönyv) keresztül  

 az osztályfőnök:  
- az osztályszülői értekezleten.  

 
A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgálnak:  

• szülői értekezletek  
• fogadó órák  
• írásbeli tájékoztatók az ellenőrzőbe  

A szülői értekezletek és fogadóórák idejét az iskolai munkaterv évenként tartalmazza.  
 
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 
nevelőtestületével.  
 

3.5.2 A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, 
részvételük a pedagógusok munkájának segítésében 

 
Nevelőtestület 
 
A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési, véleményező és 
javaslattevő jogkörrel rendelkezik.  
 
A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik:  

• a pedagógiai program elfogadásáról, 
• az SZMSZ elfogadásáról, 
• a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról, 
• a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, 

beszámolók elfogadásáról, 
• a továbbképzési program elfogadásáról, 
• a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, 
• a házirend elfogadásáról, 
• a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók 

osztályozóvizsgára bocsátásáról, 
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• a tanulók fegyelmi ügyeiben, 
• az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési 

programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról. 
• A tankönyvtámogatás módjáról a nevelőtestület a tankönyvpiac rendjéről szóló 

törvényben meghatározottak szerint dönt.  
Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét: 

• a pedagógiai program elfogadásáról, 
• az SZMSZ elfogadásáról, 
• a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról, 
• a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, 

beszámolók elfogadásáról, 
• a továbbképzési program elfogadásáról, 
• a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, 
• a házirend elfogadásáról, 
• a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók 

osztályozóvizsgára bocsátásáról, 
• a tanulók fegyelmi ügyeiben, 
• az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési 

programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról. 
• A tankönyvtámogatás módjáról a nevelőtestület a tankönyvpiac rendjéről szóló 

törvényben meghatározottak szerint dönt.  
Jóváhagyási jog: 

• Az intézményvezető elkészíti az intézmény – ennek részeként saját – 
önértékelését országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés részeként, amelyet a 
nevelőtestület hagy jóvá. 

• A diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el, és a 
nevelőtestület hagyja jóvá.  

• Az SZMSZ jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő vagy 
ellentétes az iskola SZMSZ-ével, házirendjével.  

• Az SZMSZ jóváhagyásáról a nevelőtestületnek a jóváhagyásra történő 
beterjesztést követő harminc napon belül nyilatkoznia kell.  

• Az SZMSZ-t vagy annak módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a 
nevelőtestület harminc napon belül nem nyilatkozik. 

 
Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja:  

• tanévnyitó értekezlet  
• félévi és év végi osztályozó értekezletek  
• két alkalommal a szorgalmi idő utolsó napja után, 15 napon belül nevelési 

értekezlet  
 
Nevelőtestületi értekezletet kell összehívjon az iskolaigazgató továbbá, ha a nevelőtestület 
egyharmada kéri. Ha az iskolai szülői szervezet, iskolai diákönkormányzat kezdeményezi a 
nevelőtestület összehívását, a kezdeményezés elfogadásáról a nevelőtestület dönt.  
 
A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint a nevelőtestületi értekezlet akkor 
határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50%-a jelen van. 
A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni.  
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A tantestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor, ha az aktuális 
feladatok miatt csak a tantestület egy része (többnyire az azonos beosztásban dolgozók) vesz 
részt egy-egy értekezleten.  
Ilyen értekezlet lehet:  

• munkaközösségi értekezletek  
• osztályozó értekezletek  
• munkabizottságok értekezlete  

 
A nevelők szakmai munkaközösségei 
 
Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek:  

• Pályázatíró 
• Pedagógus és Önértékelési 
• Mentálhigiénés 
• Mérés-értékelési 
• Innovatív 
• Szakmai és beiskolázási 
• Programok-rendezvények 

 
A szakmai munkaközösségek feladatai a szakterületükön belül:  

• megválasztják a munkaközösség vezetőjét, akit a munkaközösség tagjainak 
javaslatára az igazgató bíz meg 

• szakmai, módszertani kérdésekben segítik az iskola munkáját  
• részt vesznek az iskolai oktató-nevelő munka belső fejlesztésében (tartalmi és 

módszertani korszerűsítés)  
• egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos 

mérése, értékelése  
• pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása  
• szervezik a pedagógusok továbbképzését, segítséget nyújtanak a nevelők 

önképzéséhez  
• összeállítják az érettségi vizsgák tételsorait, ezeket értékelik 
• segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját  
• segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetőjének a munkaterv, valamint a 

munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez  
A munkacsoport dönt 

• működési rendjéről és munkaprogramjáról, 
• szakterületén a nevelőtestület által átruházott kérdésekről, 
• az iskolai tanulmányi versenyek programjáról. 

  
A szakmai munkaközösség – szakterületét érintően – véleményezi a nevelési-oktatási 
intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz a 
továbbfejlesztésére. 
Az intézményvezetői pályázatot át kell adni a nevelési-oktatási intézményben működő 
szakmai munkaközösség részére is, amely írásban véleményezi a vezetési programot. 
A szakmai munkaközösség véleményét – szakterületét érintően –be kell szerezni 

• a pedagógiai program, továbbképzési program elfogadásához, 
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• az óvodai nevelést és az iskolai nevelés-oktatást segítő eszközök, a taneszközök, 
tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásához, 

• a felvételi követelmények meghatározásához, 
• a tanulmányok alatti vizsga részeinek és feladatainak meghatározásához. 

 
A szakmai munkaközösség az iskola pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközösség 
tagjainak javaslatai alapján évente összeállított munkaterv szerint tevékenykedik.  
A szakmai munkaközösségek munkáját a munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség-
vezetők munkájukat munkaköri leírás alapján végzik.  
 
Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok  
 
Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból 
munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy a vezetőség döntése alapján. 
Amennyiben az alkalmi munkacsoportot a vezetőség hozza létre, erről tájékoztatnia kell a 
nevelőtestületet.  
Az alkalmi munkacsoportok tagjait az igazgató bízza meg. 
Ilyen lehet:  

• házirendkészítő munkacsoport  
• pedagógiai program  

3.5.3 A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti 
kapcsolattartás formája és rendje és a diákönkormányzat működéséhez szükséges 
feltételek (helyiségek, berendezések használata, költségvetési támogatás 
biztosítása) 

 
Tanulók közösségei  
 
Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. 
Az osztályközösség élén, mint pedagógusvezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a 
feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri 
leírás alapján végzik.  
 
Az osztályközösség tagjaiból az alábbi tisztségviselőket választja meg:  

• osztály diák bizottság vezetője  
• képviselő az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe  

 

A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. Az iskolában 
működő diákköröket a házirend tartalmazza. A diákkörök tagjaik közül egy-egy képviselőt 
választanak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe.  

A tanulók, a tanulóközösségek és diákkörök érdekeinek képviseletét az iskolai 
diákönkormányzat (IDB) látja el. Javaslattétel, véleményezés előtt azonban az iskolai 
diákönkormányzat vezetőségének véleményét ki kell kérnie. 

Az iskolai diákönkormányzat képviselőit az osztályok diákönkormányzatának (ODB) tagjai nyílt 
szavazással választják meg. Munkáját a diákmozgalmat segítő tanár segíti, akit a 
nevelőtestület egyetértésével az igazgató bíz meg.  
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Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzata szerint 
folytatja.  

Évente legalább két alkalommal össze kell hívni az iskolai diákközgyűlést, melyen a tanulókat 
tájékoztatni kell az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről. A diákközgyűlés összehívását 
a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató 
felelős. 
 
Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató:  

• az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén és a diákközgyűlésen rendszeresen 
(évente legalább két alkalommal)  

• és a tanulói hirdetőtáblán keresztül  
• valamint az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a tanulókat.  

 
A tanulót és a tanulók szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak 
folyamatosan szóban és írásban tájékoztatni kell.  
 
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 
választott képviselők, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a 
nevelőtestülettel.  
 
Az IDB működéséhez szükséges feltételeket (helyiségek, berendezések használata) az iskola 
biztosítja. 
 
Diákönkormányzat: 
  
A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt 

 saját működéséről, 

 a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 

 hatáskörei gyakorlásáról, 

 egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 

 az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és 
működtetéséről, valamint 

 amennyiben az intézményben működik, a nevelési-oktatási intézményen belül 
működő tájékoztatási rendszer szerkesztősége tanulói vezetőjének, felelős 
szerkesztőjének, munkatársainak megbízásáról. 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 
  
A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

 az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 

 az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

 a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 
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 az éves munkaterv elfogadása előtt, a tanulókat érintő programokat illetően, 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 a házirend elfogadása előtt,  

 a fenntartó a köznevelési intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának 
megváltoztatásával, nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával és 
megbízásának visszavonásával összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása 
előtt. 

 a fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásánál 

 az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál  

 a tanulói fegyelmi eljárás során be kell szerezni. 

 az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását 
követően közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók 
választhatnak, középiskolában tájékoztatást ad továbbá az érettségi vizsgára történő 
felkészítés szintjéről is. A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék, 
ennek hiányában a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményét.  

 
Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a 
diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, valamint a 
meghívót a tárgyalás határnapját legalább tizenöt nappal megelőzően meg kell küldeni a 
diákönkormányzat részére. 
 
 

3.5.4 Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái 
és rendje 

 
Az iskola a tanulók számára a mindennapi testedzést a kötelező heti tanórai testnevelés 
órákonn és a szabadon választható délutáni sportfoglalkozásokon, valamint gyógytornán 
biztosítja.  
A délutáni sportfoglalkozásokat az iskola diáksportkör keretében kell megszervezni. Ezeken az 
iskola minden tanulója jogosult részt venni.  
Az iskolai diáksportkör diákönkormányzatként működik, melynek munkáját az iskola 
igazgatója által megbízott testnevelő tanár segíti.  
Az iskolai diáksportkör foglalkozásait a tanévenként az iskolai munkatervben meghatározott 
napokon és időben, az ott meghatározott sportágakban felnőtt vezető irányításával kell 
megszervezni.  
A délutáni tömegsport foglalkozásokon való részvételhez az iskola biztosítja a tornatermeket 
és edzőtermet testnevelő tanár felügyelete mellett.  
A tömegsport foglalkozások pontos idejét tanévenként az iskolai munkatervben vagy 
tantárgyfelosztásban kell meghatározni. 

3.5.5 A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 
 
(beleértve a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgáltatokkal, a 
gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító 
egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást) 



 

 

16 

 

 
 Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatósága állandó 
munkakapcsolatban áll:  

• a fenntartóval  
• tagintézményként a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrummal, mint 

iskolaközponttal  
• Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézettel (1088 

Budapest, Vas u.9-11.)  
• a helyi nevelési tanácsadóval  
• az OH Területi Irodájával (Budapest, Báthory u.10.)  

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős.  
 
Az eredményes oktató-nevelő munka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart 
fenn a következő intézményekkel, szervezetekkel:  

• Nemzeti Erőforrás Minisztérium  
• Nemzetgazdasági Minisztérium 
• NSZFH 
• Nemzetközi Bankárképző Központ   
• Magyar Bankszövetség  
• különböző bankok és vállalatok  
• OTP Fáy András Alapítvány 

o OK Központ 
• Pénziránytű Alapítvány 
• „Budapest Bank az oktatásért és a magyar pénzügyi kultúráért” Alapítvány 

 
Az iskolát támogató alapítvány kuratóriumával  

• II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Alapítvány  
 
Az alábbi helyi társadalmi egyesületekkel:  

 MASZAT 

 SZÓda Klub 
 

 
A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága megszervezi a tanulók 
rendszeres egészségügyi vizsgálatát. Az iskolaorvos rendelési ideje: minden tanévben a 
kiírásnak megfelelően.  
Az intézmény dolgozóinak egészségügyi vizsgálatát üzemorvos végzi.  
 
A tanulók veszélyezettségének megelőzése, valamint a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 
eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek és ifjúságvédelmi felelőse rendszeres 
kapcsolatot tart fenn a gyermekjóléti szolgálattal. A munkakapcsolat felügyeletéért az 
igazgató vagy helyettese a felelős.  
 
A köznevelési törvény alapján az iskolában párt vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem 
működhet. 
 
Speciális kapcsolatok: 
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4. A működés rendje 

4.1 Az intézmény működési rendje 

 
• Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6:00-től este 21.00-ig tart 

nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől eltérő 
időpontban, ill. szombaton és vasárnap is nyitva tartható.  

 
• Az iskolában a tanítási órák az órarend alapján az alábbi csöngetési rend szerint folynak.  

A tanítási órák hossza: 45 perc. Az óraközi szünetek hossza: 10 perc. (Kivéve 10:15-10:30-ig és 
14.00-14.20-ig, ezek a nagyszünetek) 
 

• A tanítási órák és a szünetek rendje 
 

Óra tanítási óra a szünet időtartama 

1. 8.00 – 8.45 10 perc 

2. 8.55 – 9.40 10 perc 

3. 9.50 – 10.35 10 perc 

4. 10.45 – 11.30 10 perc 

5. 11.40 – 12.25 10 perc 

6. 12.35 – 13.20 30 perc 

7. 13.50 – 14.35 5 perc 

8. 14.40 – 15.25 5 perc 

9. 15.30 – 16.15 5 perc 

10. 16.20 – 17.05 5 perc 

 
• Az iskolában reggel 7:45-től és az óraközi szünetek idején tanári és tanulói ügyelet 

működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben a házirend alapján a tanulók 
magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi 
szabályok betartását ellenőrizni. 

 
• A tanórán kívüli foglalkozásokat 14.35-től a délutáni nyitva tartás végéig kell 

megszervezni. Ettől eltérni csak az igazgató engedélyével lehet. 
 

• Szorgalmi időben a tanulói hivatalos ügyek intézése az tanügyi titkárságon történik az 
óraközi szünetekben ill.13:20-től 13:50-ig. 

 
• Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend 

szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet 
megkezdése előtt a szülők, tanulók és nevelők tudomására hozza. A nyári szünetben 
az irodai ügyeletet hetente szerdán 8-12 óra közötti időben történik. 

 
• Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. 

Az iskola helyiségeinek használói felelősek: 
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– az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 
– az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 
– a tűz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 
– az iskolai SZMSZ-ben és tanulói házirendben megfogalmazott előírások 

betartásáért. 
 

• A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel 
használhatják. Ez alól csak az iskola igazgatója adhat felmentést. 

 
• Az iskola épületébe érkező szülők, ill. idegenek belépést a portaszolgálat ellenőrzi.  

 
• Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, 

valamint a vonatkozó szabályzat betartásával lehet. 
 

• Az iskola helyiségeit elsősorban a hivatalos nyilvántartási időn túl és a tanítási 
szünetekben külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az 
iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó 
külső igénybevevő csak a megállapodás szerinti időben és helyiségekben 
tartózkodhatnak az épületben. 

 
• Az iskola beléptető rendszert működtet, amelynek szabályait külön rögzítettük. 

 
 

4.2 A nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodás rendje 

4.2.1 A tanulóknak a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának 
rendje 

 
A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke 
(távolléte esetén az ügyeletes igazgatóhelyettes), illetve a részére órát tartó szaktanár írásos 
engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. 
Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - az iskola elhagyására csak az igazgató, vagy az 
igazgatóhelyettes adhat engedélyt. 
 

4.2.2 Az alkalmazottaknak a nevelési-oktatási intézményben való 
benntartózkodásának rendje  

Az alkalmazottak nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje a 
munkaköri leírásban meghatározottak szerint történik. Minden ettől való eltérést a közvetlen 
vezetővel, végső soron az igazgatóval való egyeztetés, illetve utasítás alapján történik. 
 

4.2.3 A vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának 
rendje 
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Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7:30 és délután 15:30 
között az iskola igazgatójának vagy egyik helyettesének az iskolában kell tartózkodnia. A 
vezetők benntartózkodásának rendjét (ügyeleti beosztás) az éves munkaterv, tartalmazza.  
 
A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes igazgatóhelyettes, a 
délután távozó vezető után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus felelős az iskola 
működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések 
megtételére.  
 
Amennyiben az igazgató vagy helyettesei körül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük 
sem tud az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a 
nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni.  

 

4.2.4 A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak 
jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel 

A belépés és benntartózkodás rendje az iskolai Beléptető rendszer működési szabályzatának 
megfelelően történik. 
 

4.3 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 
Az ellenőrzés éves ellenőrzési terv alapján történik, amely része az intézmény éves 
munkatervének. 
 
Az ellenőrzés típusai: 

 
• Adminisztratív ellenőrzés 

o e-napló ellenőrzése (részletezve lejjebb) 
o törzslapok ellenőrzése (részletezve lejjebb) 
o beírási naplók ellenőrzése 

 
Felelősök: igazgatóhelyettesek 

 
• Tanóra-látogatás 

o Pályakezdők, kezdő osztályfőnökök segítése 
o Új képzés beindításakor 
o Felmerülő problémák esetén 
o Pedagógus életpályamodell – előmenetel 
 

Az ellenőrzés szintjei 
• igazgatói (tagintézmény-vezetői) 
• igazgatóhelyettesi (tagintézmény-vezetőhelyettesi) 
• munkaközösség-vezetői 
• osztályfőnöki 
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4.3.1. E-napló ellenőrzése: 
Neptun-@napló (régebben @napló) az iskola hivatalos adminisztratív felülete, 

amelyet adatfelhő alapon használunk. 
Az ellenőrzés folyamata: 

Önellenőrzést végez minden tanár.  
Az osztályfőnökök hetente végeznek ellenőrzést, amelyet a Neptun-@naplóban 

rögzítenek. 
Igazgatóhelyettesi (tagintézmény-vezetőhelyettesi) ellenőrzés havi 

rendszerességgel történik. 
A javításokat, illetve a hiánypótlást haladéktalanul el kell végezni. 

4.3.2. Törzslapok ellenőrzése 
  A törzslapok ellenőrzése a munkatervben meghatározottak szerint történik, 
különös tekintettel az alábbiakra: 
Szeptember végén globális tanügyigazgatási ellenőrzést végeznek a helyettesek az 
adminisztratív személyzet és az osztályfőnökök bevonásával.  

Főbb vizsgálati szempontok: előző tanév záradékai, tanulók be- és kiírása, aláírások, 
összhang a @naplóval és a beírási naplóval, bizonyítványokkal. 
Júniusban: @napló – törzslap - bizonyítvány hármasának ellenőrzése. 

 
 

 

 

4.4 Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 
feladatok 
 

• Az iskola zászló őrzésének helye: a 109. konferencia terem. 
 

• Az iskola névadója, emlékének ápolása. 
 

• Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények (állami ünnepek, évfordulós 
megemlékezések rendje, iskolai rendezvények felsorolása, műsorok, kiállítások 
készítése) 

 
• Kitüntetések a szülők, dolgozók és tanulók körében  
• (A Rákóczi-díj, Rákóczi gyűrű, és állami kitüntetések külön szabályozva). 

 
• Iskolaújság, felelősök kiválasztásának módja, megjelentetés rendje. 

 
• Iskolatörténeti emlékek gyűjtése. 
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4.5 Az intézményi védő, óvó előírások 

4.5.1 A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 
A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola igazgatója 
megállapodást köt a Péterffy Sándor utcai eü. intézmény vezetőjével. 

 
 A megállapodásnak biztosítania kell: 

 
• az iskolaorvos heti egy alkalommal történő rendelését az iskolában (tanévenként 

meghatározott időpontban) 
• a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 

o fogászat, évente egy alkalommal   
o tüdőszűrés évente egy alkalommal 
o belgyógyászati vizsgálat évente egy alkalommal 

• a tanulók fizikai állapotának mérését évente 1 alkalommal 
• a tanulóknak a körzeti védőnő által végzett higiéniai tisztasági szűrővizsgálatát évente 

1 alkalommal. 
 
A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít. 
 

4.5.2 A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend 

 
A dolgozók feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és a baleset esetén 
 
Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az 
egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, 
hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 
megtegye. 

 
Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatosan: 

a) Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania a Munkavédelmi Szabályzat, 
valamint a Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezéseit. 

 
b) A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az ügyeleti 
beosztásukban meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott tanulók 
tevékenységét, folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a 
baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. 
  
c) Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon a tanulókkal ismertetni kell az 
egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a tilos és elvárható 
magatartásformákat. Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a 
balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal a következő esetekben: 
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• A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán, melynek során ismertetni 
kell: 

o az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, 
o a házirend balesetvédelmi előírásait, 
o rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti 

katasztrófa stb.) bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési 
útvonalat, a menekülés rendjét, 

o a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban, 
• Tanulmányi kirándulások, túrák előtt, 
• Közhasznú munkavégzés megkezdése előtt, 
• Rendkívüli események után, 
• A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívnia a tanulók 
figyelmét. 
 
d) A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés 
időpontját az osztálynaplóba be kell jegyezni. 

 
Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén 

 
a) A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, 
vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 
• a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges orvost kell hívnia, 
• a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell 
szüntetnie, 
• minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola 
igazgatójának. 
 
E feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő többi nevelőnek is 
részt kell vennie. 
 
b) A balesetet szenvedett tanulót elsősegélyben kell részesíteni az orvosi segítség 
megérkezéséig. 
 
c) Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki kell 
vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy 
hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell 
állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a 
szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. 
 
d) A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok 
alapján: 
 
• A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyílván kell tartani, 
• A 3 napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell 
vizsgálni és e balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A 
jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át 
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kell adni a tanulónak (kiskorú tanuló esetén a szülőnek). A jegyzőkönyv egy 
példányát az iskola őrzi meg. 
• A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos baleset 
kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező 
személyt kell bevonni. 
• Az iskola igény esetén biztosítja a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat 
képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában. 
 

4.5.2.4. Az iskolai nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek 
megteremtésére, a tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az 
Munka- és Tűzvédelmi Szabályzatban találhatók 
 
 

4.5.3 Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

 
• elsődleges szempont az élet mentése, szükség esetén az intézmény kiürítése. 
• ezzel egyidejűleg az elhárításra illetékes szervezet értesítése telefonon 

 
  Mentők           104 
  Tűzoltóság      105  
  Rendőrség      107 
  Tűzszerészek  2332190 (?) v 06-1 4109790   

Egységes európai segélyhívószám: 112  
• a vagyonmentés megkezdése 
• a rendkívüli esemény jelentése a BGSZC főigazgatójának 

  Telefon:  06-1-4132777  
• a rendkívüli eseményről az esemény bekövetkeztét követő munkanapon írásbeli 
jelentés afőigazgató részére 
• az elhárítás hivatott hatóság megérkezéséig a helyszín érintetlenül hagyásának 
biztosítása 
• a rendkívüli esemény elhárítására megérkező hatóság tájékoztatása, munkavégzéshez 
szükséges információk megadása, szükség szerinti segítségnyújtás 
• a tanulók szüleinek szükség szerinti tájékoztatása (pl. közlekedés teljes leállása, sztrájk, 
rendkívüli időjárás esetén) 

 
A feladatok szervezése és irányítása az intézmény igazgatójának hatáskörébe tartozik. 
Távolléte esetén intézkedésre jogosult az általa megbízott igazgatóhelyettes, gazdasági 
vezető. 
Az elhárítási, mentési és kárfelszámolási tevékenységben részt vesznek: 
• igazgató, /igazgatóhelyettesek 
• tűz- és munkavédelmi megbízott (külsős) 
• tűz- és munkavédelmi felelős (ha van) 
• testnevelő tanárok 
• karbantartó 
• az intézmény azon dolgozója, akinek egészségi állapota, esetleges szakképesítése ezt 
lehetővé teszi. 
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4.5.4 Az SZMSZ-ben meghatározhatók azok a nevelési-oktatási intézmény 
biztonságos működését garantáló szabályok, amelyek megtartása kötelező az 
intézmény területén tartózkodó szülőknek, valamint az intézménnyel kapcsolatban 
nem álló más személyeknek. 

 
• A BGSZC gondoskodik a Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzat elkészítéséről, melynek 
végrehajtója a BGSZC által megbízott Munka és Tűzvédelmi biztonsági feladatokat ellátó cég.  

 
• Közveszéllyel fenyegetés esetén végrehajtandó feladatokról Munkavédelmi és Tűzvédelmi 
Intézkedési Terv gondoskodik, melynek elkészítéséről szintén a BGSZC gondoskodik. 

 
• A riasztás technikai kivitelezése és a menekülési útvonal megegyezik a 2011. augusztus 31-
ig hatályban lévő Munkavédelmi és Tűzvédelmi Intézkedési Terv részeként a Tűzriadó Tervben 
foglaltakkal mindaddig, míg a GEO elkészíti a Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzatot. 
 
 

4.6 A nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő 
fegyelmi eljárás és az egyeztető eljárásra vonatkozó belső eljárásrend  
 

4.6.1 A fegyelmi eljárást megelőző eljárás 

4.6.1.1. A nevelőtestület jogkörével élve, állandó tagokat választott a fegyelmi 

bizottságba, az eljárások jogszerű lefolytatására.  

a. Állandó tagok: a Fegyelmi Bizottság elnöke, ha van: jogi végzettséggel rendelkező 

szaktanár, ifjúságvédelemmel foglalkozó tanár, az osztályfőnöki munkaközösség 

vezetője, az iskolapszichológus, az iskolai mentálhigiénés munkaközösség vezetője, 

és a DÖK képviselője.  

b. A fegyelmi bizottság esetileg kiegészül a kötelességszegő tanuló osztályfőnökével, 

illetve szaktanárával.  

4.6.1.2. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, az iskola fegyelmi 

eljárást kezdeményezhet a normaszegés körülményeinek kivizsgálása, illetve 

büntetése céljából. 

4.6.1.3. A kötelességszegés tényéről az osztályfőnök, vagy szaktanár a tudomásszerzést 

követően feljegyzés formájában értesíti a fegyelmi bizottságot. 

4.6.1.4. Ezt követően a fegyelmi bizottság elnöke értesíti a mentálhigiénés 

munkaközösség vezetőjét, a feljegyzésben foglaltakról.  
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4.6.1.5. A mentálhigiénés munkaközösség megkezdi normaszegés körülményeinek 

előzetes feltárását, melynek eredményéről a munkaközösség- vezető 

tájékoztatja a fegyelmi bizottságot. 

4.6.1.6. A fegyelmi bizottság a körülmények előzetes vizsgálata alapján, saját 

hatáskörében eldönti, hogy a feljegyzésben foglaltak alapján megindítja-e a 

fegyelmi eljárást, vagy nem. 

a. A fegyelmi eljárás megindításának mérlegelése során a bizottság 

megvizsgálja, hogy az elkövetett vétség orvosolható-e az alternatív 

vitarendezés, vagy a resztoratív technikák alkalmazásával, vagy sem.  

4.6.1.7. Ha a fegyelmi bizottság úgy ítéli meg, hogy a kötelességszegés mértéke nem 

indokolja a fegyelmi eljárás lefolytatását, a mentálhigiénés munkaközösség 

tagjai segítséget nyújtanak az érintettek közötti polgárjogi alapon létrejövő 

megegyezéséhez.  

a. A felek közötti megállapodás létrejöttét az alternatív vitarendezés a 

kárhelyreállító eljárások és technikák alkalmazásával segítik elő. 

b. A megállapodás létrejöttéről, illetve a konfliktus végleges, minden fél számára 

megfelelő rendezéséről a mentálhigiénés munkaközösség-vezetője 

tájékoztatja a fegyelmi bizottság elnökét. 

4.6.1.8. Abban az esetben, ha a kötelességszegés súlyos és a tanuló számára felróható, 

a fegyelmi bizottság megindítja a fegyelmi eljárást. 

 

4.6.2 A fegyelmi eljárás menete 

a. A nevelési- oktatási intézményben lefolytatott fegyelmi eljárás és tárgyalás 

kizárólag pedagógiai célokat szolgál. 

b. A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, illetve kiskorú tanuló esetén 

szülőjét értesítés (formalevél) formájában írásban tájékoztatja a fegyelmi 

bizottság: 

c. a tanuló terhére rótt kötelességszegés tényéről, 

a fegyelmi tárgyalás időpontjáról, helyéről, 

d. valamint egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségéről. 
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e. A fegyelmi bizottság az értesítőt úgy postázza, hogy a fegyelmi tárgyalás 

időpontja előtt legalább 8 nappal az érintettek kézhez kapják. 

f. Amennyiben a felrótt kötelességszegés sértett (sértettek) sérelmére 

történt, úgy a fegyelmi eljárás megindításának tényéről a sérelmet 

elszenvedő fél is értesítést kap: 

g. legalább 8 nappal a fegyelmi tárgyalás időpontja előtt kézhez vehesse, 

h. egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségéről. 

4.6.2/A Egyeztető eljárás a fegyelmi eljáráson belül 

a. Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha a kötelességszegéssel 

gyanúsított tanuló, kiskorú esetén szülője a fegyelmi eljárás megindításáról szóló 

értesítés kézhezvételétől számított 5 tanítási napon belül írásban kéri, illetve a 

sérelmet elszenvedő fél, vagy szülője egyetért az egyeztető eljárás lefolytatásával. 

b. Amennyiben a kötelességszegéssel gyanúsított élni kíván az egyeztető eljárás 

lehetőségével, erről írásban, határidőn belül értesítette a fegyelmi bizottságot, az 

elnök kikéri írásban a sértett beleegyezését is. 

c. A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető tárgyalás lefolytatását nem 

kérik, illetve, ha az eljárás 15 napon belül nem vezet eredményre.  

d. Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az 

egyeztető eljárás alkalmazását elutasíthatja. 

e. Amennyiben a felek élni kívánnak az egyeztető eljárás lehetőségével, igénybe 

vehetik: 

1)  az oktatásügyi közvetítő szolgálat munkatársának (külsős), 

2) vagy az iskola ilyen jellegű képzettséggel bíró tanárának (belsős) 

közbenjárását, 

2.1) feltéve, ha személyét mindkét fél (sértett és elkövető) 

elfogadja. 

f. Ha a nevelő-oktató intézmény úgy ítéli meg, hogy a tanulót veszélyeztető 

okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, vagy a 
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gyermekközösség védelme érdekében indokolt, az iskola is fordulhat az 

oktatásügyi közvetítő szolgálathoz segítségért. 

g. Akár az intézmény kérésére, akár a vitás felek egybehangzó kívánságára 

oktatásügyi közvetítő segít az egyeztető eljárásban, a továbbiakban az ide 

vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. (EMMI. 22. fejezet, 62.§ 

(1-14) bekezdés) 

h. Amennyiben a vitás felek, nem oktatásközvetítőt kérnek fel a konfliktus 

rendezésének elősegítésére, úgy a fegyelmi bizottság elnöke felkéri a 

mentálhigiénés munkaközösség vezetőjét, hogy jelölje ki az egyeztető eljárást 

lefolytató személyt.  

i. Az egyeztető eljárás lefolytatására felkért legyen: 

1) konfliktuskezelés és az alternatív vitarendezés gyakorlatában jártas, 

ilyen képzettséggel bíró, 

2) a felek által egyaránt elfogadott személy. 

j. Az eljárás tárgyi feltételeit a fegyelmi jogkör gyakorlója biztosítja. 

k. A mentálhigiénés munkaközösség felkért tagja az egyeztető eljárás során, az 

alternatív vitarendezés, a mediáció, a resztoratív, kárjóvátételi eljárások 

lehetőségeinek felhasználásával igyekszik a felek közötti vitás kérdések, 

konfliktusok mindenki számára megnyugtató megoldásának elősegítését. 

l.  Az eljárás során a vitás felek a köztük lévő konfliktus megoldásának 

stratégiáját közösen dolgozzák ki és a megvalósításának formáiról 

megállapodás kötnek.  

m. Az egyeztető eljárás során a sértett és a kötelességszegéssel gyanúsított 

tanuló (továbbá vitás felek) egyenrangúak, az eljárás során bármikor 

visszavonhatják a részvételre vonatkozó hozzájárulásukat, és minden 

egyezségre önként kell jutniuk.  

n. Az eljárás szakaszai: 

1) az érintett felek külön meghallgatása, 

2) a konfliktus beazonosítása, mélységének feltárása, 

3) az érintettek bevonása, (a feleknek lehetőségük van max.2-2 támogató 

bevonására, akik az eljárás alatt jelen lehetnek és a felek érdekében 

felszólalhatnak) Kiskorú tanuló esetén a szülő bevonása kötelező, 
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4) szemtől szembe módszer, a felek együttesen tárják fel és beszélik meg 

a konfliktust, 

5) közös megoldási stratégia kidolgozása 

6) megállapodás megfogalmazása, aláírása 

o. Az egyeztető eljárást 15 naptári napon belül le kell folytatni. 

p. Az egyeztetésben résztvevő mentálhigiénés szakember, írásban, feljegyzés 

formájában beszámol a fegyelmi bizottság elnökének az eljárás eredményéről, 

vagy eredménytelenségéről. 

q. Sikeres az egyeztető eljárás, ha a felek közötti vitarendezési, kárjóvátételi 

megállapodás létrejött, és a felek részéről aláírásra került. 

r. A megállapodásban rögzített sérelem orvoslására, a kárjóvátételre maximum 

3 hónap áll rendelkezésre. Ez idő alatt a fegyelmi bizottság az fegyelmi eljárást 

felfüggeszti. Ha a sérelem orvoslására rendelkezésre álló időn belül a 

kárrendezés megtörténik, az egyeztetésre felkért személy beszámolót készít 

a megvalósulás tényéről. Ezt haladéktalanul megküldi a fegyelmi bizottság 

elnökének. 

s. A fegyelmi bizottság elnöke összehívja a fegyelmi bizottságot, mely 

határozattal megszünteti az eljárást. 

t. Sikertelen egyeztető eljárás esetén a fegyelmi eljárás folytatódik. 

 

4.6.2 /B Sikertelen egyeztető eljárást követően a fegyelmi eljárás következő szakaszai 

u. Az iskolai fegyelmi eljárás pedagógiai eszköz, nem a szankcionálás, hanem a 

helytelen magatartás, vagy hozzáállás módosítása a célja.  

v. Amennyiben a fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzte meg, a közvetítésre 

felkért személy nem vehet részt a fegyelmi bizottság munkájában.  

w. A fegyelmi tárgyalást megindításától számított 30 napon belül be kell fejezni. 

Az eljárás során biztosítani kell, hogy a tanuló, a szülő, az érintettek az üggyel 

kapcsolatban tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, bizonyítási 

indítvánnyal élhessen. 

 

x. Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap 

már eltelt. Ha a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás 



 

 

29 

 

indult, és az nem végződött felmentéssel (az indítvány elutasításával), a 

határidőt a jogerős határozat közlésétől kell számítani. 

y. A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt 

követően ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, valamint a 

rendelkezésre álló bizonyítékokat. 

z. A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni. 

aa. Az eljárás során a tanulóval meg kell ismertetni a gyermekvédelmi felelős, az 

osztályfőnök, a jelen lévő szaktanár véleményét, jellemzését. A 

mentálhigiénés munkaközösség által előzetesen feltárt, a kötelességszegés 

körülményeit befolyásoló információkat. 

bb. A fegyelmi eljárás során törekedni kell a körülmények széles körű feltárására. 

Bizonyítási eszközök: a tanuló, szülő nyilatkozata, fegyelmi irat, a 

tanúvallomás, szemle, szakértői vélemény (pl. iskolapszichológus). 

cc. Taxatív büntetési fokozatok, szankcionálás a jogszabályi rendelkezés szerint. 

1) A fegyelmi büntetés lehet: 

i. megrovás, 

ii. szigorú megrovás, 

iii. meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, 

megvonása, 

iv. áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

v. eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

vi. kizárás az iskolából. 

dd. A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, 

az elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni.  

ee. Végrehajtani csak jogerős fegyelmi határozatot lehet. 

1) Ha a végrehajtás elmaradása a többi tanuló jogait súlyosan sértené 

vagy más elháríthatatlan kárral, veszéllyel járna, az elsőfokú határozat 

a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható 

ff. A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. 

1) Kihirdetéskor ismertetni kell a határozat rendelkező részét és a rövid 

indoklást. 

2) Indokolt esetben a kihirdetést maximum 8 nappal el lehet halasztani. 
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4.7 Dokumentumkezelés rendje  
 

4.7.1 Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének 
rendje 

4.7.2 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési 
rendje 

A 2-3-4. mellékletben foglaltak szerint! 

4.8 Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei 

 
4.8.1. Az intézményben a tanulók számára az alábbi - az iskola által szervezett - tanórán kívüli 
rendszeres foglalkozások működnek: 

• szakkörök 
• diáksportkör 
• felzárkóztató foglalkoztatások 
• tehetségfejlesztő foglalkoztatások 
• továbbtanulásra előkészítő foglalkozások 
• tanulószoba 

 
4.8.2. Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok: 

 
a) A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés önkéntes. 

A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés tanév elején történik és 
egy tanévre szól. 
A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi 
eredményeik alapján a tanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató 
foglalkozásokon kötelező. 

 
b) A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését minden tanév elején az iskola 

tantárgyfelosztásában rögzíteni kell. 
 
c) A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői 

igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni. 
 
d) A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg. 
 

4.8.3. Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése 
érdekében évente egy alkalommal osztályaik számára tanulmányi kirándulást szerveznek. A 
tanulmányi kirándulásra rendelkezésre álló tanítás nélküli napok számát, az iskola éves 
munkatervében kell meghatározni. A kirándulás tervezett helyét, idejét az osztályfőnököknek 
az osztályfőnöki munkatervükben kell rögzíteniük. 

 
4.8.4. Az iskola nevelői, szülői, az igazgató engedélyével a tanulók számára túrákat, 
kirándulásokat, táborokat szervezhetnek, figyelembe véve a Kt. Erre vonatkozó előírását. 
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4.8.5. Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és 
kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő 
tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, ill. a szaktanárok a felelősek. 
 
4.8.6. A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár 
működik. 

 
4.8.7. Mindennapi testedzés 

 
4.8.7.1. Az iskola a tanulók számára a mindennapi testedzést a kötelező tanórai 
testnevelés órákon és a szabadon választható délutáni sportfoglalkozásokon, 
valamint gyógytornán biztosítja. 
 
4.8.7.2. A délutáni sportfoglalkozásokat az iskola diáksportkör keretében szervezi 
meg. Ezeken az iskola minden tanulója jogosult részt venni. 
 
4.8.7.3 Az iskolai diáksportkör diákönkormányzatként működik, melynek munkáját 
az iskola igazgatója által megbízott testnevelő tanár segíti. 
 
4.8.7.4. Az iskolai diáksportkör foglalkozásait a tanévenként az iskolai 
munkatervben meghatározott napokon és időben, az ott meghatározott 
sportágakban felnőtt vezető irányításával kell megszervezni. 
 
4.8.7.5. A délutáni tömegsport foglalkozásokon való részvételhez az iskola 
biztosítja a tornaterem, edzőterem használatát a testnevelő tanár felügyelete 
mellett, a hét 5 napján 14 óra és 16 óra között.  
 
4.8.7.6. A tömegsport foglalkozások pontos idejét tanévenként az iskolai 
munkatervben vagy tantárgyfelosztásban kell meghatározni  

 

4.9 A felnőttoktatás formái 

 
Intézményünkben szakképző évfolyamon esti rendszerű felnőttoktatás folyik. 
Tanítási napok hétköznap kedd, szerda, szükség esetén csütörtök, illetve külön 

megállapodás szerint egyéb nap is igénybe vehető. 
 

4.10 Az iskolai könyvtár működése 

 
a) A könyvtár igénybevételének és működésének általános szabályai 

 
4.10.1. Az iskolában a nevelő oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése 
érdekében iskolai könyvtár működik. 
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4.10.2. Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok 
rendszeres gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása, e dokumentumok helyben 
használatának biztosítása, kölcsönzése, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása. 

 
4.10.3. Az iskolai könyvtár tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott segédkönyveket 
szerez be, melyeket a rászoruló tanulók számára egy-egy tanévre kikölcsönöz. 

 
4.10.4. Az iskolai könyvtár vezetője rendszeres kapcsolatot tart fenn az alábbi könyvtárakkal: 

 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Országos Széchenyi Könyvtár 

 
4.10.5. Az iskolai könyvtár működtetéséért, feladatainak ellátásáért a könyvtáros-tanár a 
felelős, akinek munkáját a könyvtáros asszisztens segíti. A könyvtáros-tanár részletes 
feladatait munkaköri leírás tartalmazza. 

 
4.10.6. Az iskolai könyvtár gyűjteményének gyarapítása az SZMSZ 2.sz. mellékletében 
található gyűjtőköri szabályzat alapján a nevelők és a szakmai munkaközösségek javaslatának 
figyelembevételével történik. 

 
4.10.7. Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik az iskola dolgozói, a 
tanulók és azok csoportjai. 

 
4.10.8. Az iskolai könyvtár szolgáltatásai: 

 • tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól, 
 • a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások tartása, 
 • a könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása, 
 • könyvtári dokumentumok kölcsönzése 

• tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és 
dokumentumairól, valamint más könyvtárak elérésének segítése. 

 
4.10.9. A könyvtár szolgáltatásait csak az az iskolai dolgozó és tanuló veheti igénybe, aki az 
iskolai könyvtárba beiratkozott. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy 
tanévre szól. A beiratkozáskor közölt adatokban történt változásokat az érintett dolgozónak, 
vagy tanulónak haladéktalanul a könyvtáros-tanár tudomására kell hoznia. 

 
4.10.10. Az iskolai könyvtár nyitva tartása tanítási napokon  

 Hétfő, kedd, csütörtök 8 -15 óráig 
 Szerda    8 -16 óráig 
  péntek    8-14 óráig. 
 

4.10.11. A tanároknak az iskolai könyvtárban, ill. a könyvtáros-tanár közreműködésével 
tervezett tanórai és tanórán kívüli foglalkozások várható időpontját, témáját az igényelt 
szolgáltatások körét a tanév elején tanmenetükben, munkatervükben tervezniük, majd a 
könyvtáros-tanárral egyeztetniük kell. 

 
4.10.12. Az iskolai könyvtár dokumentumait egy hónap időtartamra lehet kikölcsönözni. A 
kölcsönzési idő. egy alkalommal meghosszabbítható. 
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4.10.13. Az iskolai könyvtárból az alábbi dokumentumok nem kölcsönözhetők 

 • kézikönyvek, 
 • számítógépes szoftverek, 

• muzeális értékű dokumentumok. 
 

b) A tankönyvkölcsönzés szabályozása  
 

A könyvtár szolgáltatásait csak az az iskolai dolgozó és tanuló veheti igénybe, aki az iskolai 
könyvtárba beiratkozott. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre 
szól. A beiratkozáskor közölt adatokban történt változásokat az érintett dolgozónak, vagy 
tanulónak haladéktalanul a könyvtáros-tanár tudomására kell hoznia. 

 
A könyvtárhasználó a könyvtári dokumentumokban okozott gondatlan, vagy szándékos 
károkozás esetén, ill. ha a kikölcsönzött dokumentumot az előírt határidőre nem hozza vissza, 
a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítés fizetésére kötelezhető. A 
kártérítés pontos mértékét a könyvtáros-tanár javaslata alapján az iskola igazgatója határozza 
meg. 

 
c) Egyes tankönyvek iskolai könyvtártól való megvásárlásának feltételei 

 
A könyvtár által leselejtezett könyveket ingyen bocsátjuk a tanulók rendelkezésre. A 
leselejtezés oka: a szakmai könyvek tartalmi és fizika amortizációja. 
 

4.11 Az intézményi dokumentumok nyilvánossága 

 
A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési 
szabályzatáról és házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint igazgatóhelyettesektől 
meghatározott igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást.  
Az iskola dokumentumai nyilvánosak, minden érdeklődő számára elérhetőek, megtekinthetők. 
 
A nevelési, ill. pedagógiai program, a házirend és a SZMSZ közzétételének módja: 

 
• Megtekinthetőség: 

- az iskola weblapja 
- iskolai könyvtár 
- tanári szoba 
- igazgatói és igazgató helyettesi irodák 

 
• További tájékoztatás: 

- iskolabizottsági ülés 
- tantestületi értekezlet 
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4.12 Egyéb kérdések 
Az iskola hagyományainak megfelelően kiemelkedő tevékenység elismeréseként az alábbi 

díjakat adományozzuk: 

Rákóczi-díj (Tanári) 

A Rákóczi-díj elnyerésének feltételei: 

 Minimum 5 éves munkaviszony az iskolában  

 Kiemelkedő szakmai felkészültség  

 tudatos, önálló pedagógiai munka  

 iskolai szintű megbízatás minőségi ellátása  

 kiemelkedő innovációs tevékenység 

 az Országos Pedagógiai-Szakmai Ellenőrzés részeként megvalósított belső 
minőségértékelés alapján 

A Rákóczi-díj odaítélése minden évben a nevelőtestület titkos szavazásával történik, melynek 
lebonyolítását egy a nevelőtestület által megbízott háromtagú bizottság végzi. 
A kitüntetést évente legfeljebb egy tanár kaphatja meg. 

A kitüntetés az erkölcsi elismerés mellett egy Rákóczi emlékplakettből, valamint a díjazott 
egyhavi alapilletményéből áll. 

Rákóczi-gyűrűt (Tanári) kaphatnak a tanárok. Ezzel az eredményes, kiemelkedő pedagógiai 

munkát díjazza a II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Alapítvány. 

Tanulói Rákóczi-díjat kap az a végzős diák, aki az iskola hírnevét öregbítve kiemelkedő 

teljesítményt nyújtott az intézményben.  

A kitüntetés az erkölcsi elismerés mellett egy Rákóczi emlékplakettből és könyvjutalomból 

áll. 
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Az SZMSZ elkészítésénél használt hatályos jogszabályok és dokumentumok listája: 
 

o 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről, 
o 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról, 
o 2011.évi CLXXXVII. Törvény a szakképzésről, 
o 150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos 

Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről, 
o 315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól, 
o 2011. évi törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 

támogatásáról, 
o 59/2013. (VIII.9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés alapprogramjának kiadásáról, 
o 110/2012. (VI.4.) Korm.rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról, 
o 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról, 

o 2012.évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 
o 1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 
o 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról, 
o 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, 
o 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 
o 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 

kiadásáról,  
o 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről, 
o 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmémyek 

működéséről, 
o 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről, 
o 1990. évi törvény az illetékekről,  
o 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról, 
o 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról, 
o 26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról, 
o 1993. Évi XCIII. Törvény a munkavédelemről, 

o 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről,   a pedagógus-
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 
kedvezményeiről, 

o 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve higiéniás alkalmasság 
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről, 

o Az oktatásért felelős miniszter mindenkori rendelete a tanév rendjéről, 
o A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata 
o A Budapesti Gazdasági és Szakképzési Centrum Alapító Okirata 
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5. Záró rendelkezések 

 

1.  A SZMSZ hatálybalépése 
 
A SZMSZ 2016. év szeptember hó 12. napján, a Nevelőtestület elfogadásával és az 
intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba és visszavonásig érvényes. A felülvizsgált 
Szervezeti és Működési Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti. A 
hatályba lépéshez többletkötelezettségek tekintetében a fenntartó egyetértő nyilatkozata 
szükséges. 
 

2.  A SZMSZ felülvizsgálata 
 

 
A SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás 
esetén. A SZMSZ módosítási eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival. 
 
 
Budapest, 2016. év szeptember hó 12. nap     PH.   
 
                Szénégető Krisztina     

   igazgató 
 

3. Legitimációs záradék 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény Diákönkormányzata 2016. év 
szeptember hó 12. napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a 
diákönkormányzat véleményezési jogát jelen SZMSZ felülvizsgálata során, a 
jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta, az abban foglaltakkal egyetértve a 
nevelőtestületnek elfogadásra javasolta. 
 
 

      
        …………………………………………. 

                   Tusor Levente 
Diákönkormányzat képviselője 

 
 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Szülői szervezet 2016. év szeptember hó 12. 
napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet 
véleményezési jogát a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta, az abban 
foglaltakkal egyetértve a nevelőtestületnek elfogadásra javasolta. 

 
    
                  
…………………………………………… 

                                  Finesz Anna 
   Szülői Szervezet képviselője 

 
 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2016. év 
szeptember hó 12. napján elfogadta. 

 
 
…………………………………    ………………………………… 

 
hitelesítő nevelőtestületi tag    hitelesítő nevelőtestületi tag 
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Mellékletek 
 

1. Szervezeti felépítés 
2. Szabályzat az @-napló használatáról 
3. Adatkezelési szabályzat 
4. Iratkezelési szabályzat 
5. Gyűjtőköri szabályzat 
6. Gyakornoki szabályzat 
7. Munkaköri leírás minták  
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1. számú melléklet 
 

Budapesti Gazdasági 
Szakképzési Centrum 
Főigazgatóság 
 

  
Igazgató (tagintéimény-vezető) 

            
Szülői Szervezet 

             

                     

   
Pedagógiai 

igazgatóhelyettes  

Igazgatói 
titkárság  

Szakmai 
igazgatóhelyettes     

Iskolabizottság és (vagy) operatív 
munkacsoportok 

 

 

                      

    
Tanügyigazgatás (Tanulmányi osztály) 

   
ECDL 

vizsgaközpont    
Rendszergazda 

  

                 

  Munkaközösségek (igazgatóhelyettesek közötti elosztás meállapodás szerint)    Oktatástechnikus  

               

               

Igazagtóval közvetlen 
kapcsolatot tart még:  

Fegyelmi Bizottság   Egyeztető Bizottság   Mentálhigiéné 
  

Gondonokság 
  

               

               

               

               

               

               

               

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti Felépítése 



 

 

 

2. számú melléklet 

Szabályzat az KRÉTA napló használatáról 

 

A „20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról, működéséről” jogszabály értelmében, minden 
iskolában a tanórai, a tanórán kívüli foglalkozásokról a nevelő munkát végző tartó 
pedagógusnak osztálynaplót kell vezetni az iskolai nevelés és oktatás nyelvén.  

A II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola elektronikus naplót 
használ 2009. szeptember 1-től (@-napló, NEPTUN napló, KRÉTA) 

2017. szeptember 1-től a KRÉTA rendszer használatára tértünk át. Ez egy önálló 
szoftvertermék, amely alkalmas a papír alapú iskolai osztálynaplók és egyéb iskolai 
adminisztratív feladatok teljes körű kezelésére. 

A KRÉTA legfontosabb jellemzői: 

 platform-, és eszközfüggetlen, tetszőleges böngészőprogrammal ellátott 
infokommunikációs eszközön használható; 

 alkalmas a hagyományos, papír alapú napló teljes körű kiváltásra;  
 dokumentumgeneráló rendszer, tehát képes az iskolai dokumentumok előállítására 

nyomtatott és elektronikus formátumban egyaránt; 
 lokális és központi működtetésre is alkalmas, nincs szükség külön Internet elérés 

biztosítására; 
 nincsenek járulékos költségei, a szoftver vételára a használathoz szükséges valamennyi 

költséget tartalmazza; 
 bonyolult menüstruktúrától mentes, könnyen használható kezelőfelület a hatékonyság 

érdekében; 
 paraméterezett, testre szabható funkciók, hogy minden intézmény csak a 

szükségleteink megfelelő adatokat kezeljen; 
 igazodik az adminisztrációs rendszer adattartalmának feltöltöttségéhez, nem szükséges 

minden adat megadása a napló használatához; 
 alkalmas a modulrendszerű oktatás adminisztrációs feladatainak ellátására; 
 a személyes adatok - megfelelve a nemzetközi adatvédelmi ajánlásoknak - az 

intézmény szerverén kerülnek tárolásra; 
 integrálható a meglévő iskolai szoftverrendszerekhez is (pl.: iskolaadminisztrációs 

rendszer, címtár, csoportmunka szoftver, web portál stb.)  
 adatfelhőben működik. 

  

A KRÉTA nemcsak platform-, hanem eszközfüggetlen is, ami azt jelenti, hogy bármilyen 
Internetes böngészőprogrammal ellátott számítástechnikai vagy mobil infokommunikációs 
eszközön képes működni, az alkalmazott operációs rendszertől függetlenül.  



 

 

Fontos: a KRÉTA rendszert adatfelhőben alkalmazzuk, azaz ebben a formában nem 
követelmény a szerverhasználat! 

Adatvédelmi Szabályozás  

1. Tárgya: 
A KRÉTA rendszer felhasználói adatainak érdekében hozott szabályozások. 

 

2. A felhasználó típusok: 
a. Adminisztrátorok: Az iskola által meghatározott személy, aki az iskola KRÉTA 

rendszer adminisztrációs tevékenységéért felelős (felhasználók, órarendek, 
tantárgyak, stb. karbantartása).  

b. Vezetők: A KRÉTA rendszert használó iskola igazgatója, igazgatóhelyettesei, 
akiket az Iskola Adminisztrátora regisztrál a rendszerbe. A vezetők betekintési 
joggal rendelkeznek a KRÉTA teljes dokumentációjára, ide tartozik a féléves és 
év végi statisztika ellenőrzik a napló haladási és osztályozó részét, valamint a 
tanári (munkavállalói) feladatok teljesítését.  

c. Tanárok: A KRÉTA rendszert használó iskola tanárai, akiket az Iskola 
Adminisztrátora regisztrál a rendszerbe. A tanárok felelősök a KRÉTA 
rendszerben szereplő diákok jegyeinek, hiányzásainak karbantartásáért 
(osztályozó rész), a haladási rész kitöltéséért. 

d. Szülők: A KRÉTA ellenőrzőt használó iskola diákjainak szülei, akiket az Iskola 
Adminisztrátora regisztrál a rendszerbe. 

e. Tanulók: A KRÉTA ellenőrzőt használó iskola diákjai, akiket az Iskola 
Adminisztrátora regisztrál a rendszerbe. 

3. Adatkezelés szabályozása: 
a. A KRÉTA rendszerben keletkező adatokat, a KRÉTA rendszert az iskola 

Adminisztrátora, vezetői és tanárai kezelik, azaz ezek a felhasználók 
(személyek) a rendszer Adatkezelői. 

b. A KRÉTA rendszerben keletkező adatokat az iskola a szolgáltató által erre a 
célra biztosított adatfelhőben tárolja, tehát az intézmény az Adattároló. 

c. Az Adatkezelő és az Adattároló a KRÉTA rendszerben keletkezett adatokat nem 
regisztrált fél számára csak az igazgató írásos engedélyével adhatja tovább. 

4. Felelősségek: 
a. A KRÉTA rendszerben keletkező adatok tartalmi és mennyiségi helyességéért, 

kezelésének biztonságáért az iskola Adminisztrátora, Vezetői, Tanárai felelősek. 
I. Az Adminisztrátorok felelősek a felhasználók, tantárgyak és az órarend 

kezeléséért. 
II. A Tanárok felelősek az a diákok jegyeinek és hiányzásainak kezeléséért, 

valamint a haladási rész kitöltéséért. 
III. Az Adminisztrátorok és a Vezetők közösen felelősek az órarend 

kialakításáért. 
b. A szolgáltató, mint adattároló felelős a tárolt adatok biztonságáért és Hacker 

támadások elhárításáért. 

  



 

 

 
 
 
 
 

  



 

 

3.számú melléklet 

Adatkezelési Szabályzat 
 
 
I. Általános rendelkezések 
 

1. Az adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat célja): 
- az alkalmazottak, valamint a gyermekek/tanulók adatainak nyilvántartása, kezelése, 
továbbítása, nyilvánosságra hozatala intézményi rendjének megállapítása, az ezekkel 
összefüggő adatvédelmi követelmények szabályozása. 
 

2. A Szabályzat alapját képező jogszabályok: 
 

3. A szabályzat hatálya: 
- a Szabályzat hatálya kiterjed az intézmény vezetőjére, vezető beosztású 

alkalmazottjaira, minden közalkalmazottjára, továbbá az intézménnyel 
jogviszonyban álló gyermekre/tanulóra 

 
4. E szabályzat alapján kell ellátni 

- a közalkalmazotti alapnyilvántartást, valamint a közalkalmazotti személyi iratainak és 
adatainak kezelését (továbbiakban együtt: közalkalmazotti adatkezelés), valamint 

- a gyermekek adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését (továbbiakban: 
gyermeki adatkezelés). 

 
5. E szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a közalkalmazotti jogviszony megszűnése 

után, illetve e jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra. 
A gyermekekkel/tanulókkal kapcsolatos titoktartási kötelezettség független a 
közalkalmazotti jogviszony fennállásától, annak megszűnése után határidő nélkül 
fennmarad. 

 
6. A Szabályzatban használt fogalmak a Függelékértelmező rendelkezései tartalmazzák. 



 

 

I. RÉSZ 

 
 
A közalkalmazottakra vonatkozó adatkezelés (Kjt. 83/B-D, 5 sz. melléklet),  
valamint  
a Budapesti Gazdaság Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata alapján 
 
Felelősség a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért 
 

Az intézményben a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért 

- az intézmény vezetője, 

- az érintett közalkalmazottak tekintetében a teljesítmény-értékelést végző 
igazgatóhelyettes, 

- az igazgatói és a tanulmányi titkárság 

- személyügyi adatkezelésben bármely formában közreműködő közalkalmazott, 

- a közalkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében tartozik felelősséggel. 

Az intézmény vezetője felelős a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok védelmére 
és kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint e Szabályzatban rögzített előírások 
megtartásáért, illetve e követelmények ellenőrzéséért. 

A teljesítmény-értékelést végző igazgatóhelyettes felelősségi körén belül gondoskodik arról, 
hogy a teljesítmény-értékelés folyamatában bevont harmadik személy kizárólag csak a 
jogszerű és tárgyilagos teljesítmény-értékeléshez szükséges adatokat ismerhesse meg. 

A vezető felelős azért, hogy illetményszámfejtés körébe tartozó adatok intézményen belüli 
feldolgozása és továbbítása során az adatvédelmi rendelkezéseket betartsák. 

 
1. Az alkalmazottak nyilvántartott adatai. 

 
2.1. A köznevelésrőll szóló törvény alapján nyilvántartott adatok: 

A) név, születési hely és idő, állampolgárság; 

B) lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, azonosító szám; 

C) közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok: 

- iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása, 

- munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba 
beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok, 

- alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, 
címek, 

- munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, 
munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, 
kártérítésre kötelezés, 



 

 

- munkavégzés ideje, túlmunka ideje, illetmény, továbbá az azokat 
terhelő tartozás és annak jogosultjai, 

        - szabadság, kiadott szabadság, 

         - alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei, 

- az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok 
jogcímei, 

2.2. A köznevelésről szóló törvény szerint nyilvántartott és kezelt adatok köre alapvetően 
megegyezik a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 5. számú mellékletében 
meghatározott adatkörök adataival, ezért az alkalmazottak adatainak nyilvántartására 
a közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetésére szolgál a Szabályzat melléklete szerinti 
adatlapok formájában. 

2. 3. A közalkalmazotti alapnyilvántartás rendezetten tárolja és feldolgozza a 
közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyával összefüggésben keletkezett és az azzal 
kapcsolatban álló adatait. 

2. 4. A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörén kívül – törvény eltérő rendelkezése 
hiányában – adatszerzés nem végezhető, ilyen adat nem tartható nyilván. 

2.5. Az intézmény külön törvény alapján nyilvántartja a közalkalmazott bankszámlaszámát, 
valamint a magán-nyugdíjpénztári tagságával kapcsolatos adatokat. 

2.6. A köznevelésről szóló törvény által előírt, de a közalkalmazotti törvény 
alapnyilvántartás adatkörébe nem tartozó nyilvántartás vezetését a munkaköri 
leírással feladatkörébe utalt ügyintéző végzi. 

 
3. A közalkalmazotti adatkezelésben közreműködők feladatai 
 
3.1. Az intézmény közalkalmazottainak adatkezelését az igazgatói titkárság, valamint a 

gazdasági összekötő (továbbiakban: megbízott személy) végzi. Feladatkörén belül 
adatokat kezel a tanulmányi titkárság. 

3.2. A magasabb vezető beosztású vezető tekintetében a közalkalmazotti adatkezelést a 
munkáltatói jogokat gyakorló központi szerv (BGSZC) látja el. 

3.3. A közalkalmazotti alapnyilvántartás VII. adatköréből, a munkából való rendes szabadság 
miatti távollét időtartamának nyilvántartását az igazgatói titkárság vezeti. 

3.4. A közalkalmazotti alapnyilvántartás személyi juttatásokról szóló VI. adatköréhez tartozó 
nyilvántartást az igazgatói titkárság vezeti, amelyről egy példányt a tárgyév zárását 
követően átad a személyzeti anyag részére. 

3.5. A megbízott személynek felelősségi körén belül köteles gondoskodni arról, hogy: 
- az általa kezelt, a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat és 

megállapítás az adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi 
rendelkezések tartalmának; 

- a személyi iratra csak olyan adat, illetve megállapítás kerülhessen, 
amelynek alapja közokirat vagy közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, 
írásbeli rendelkezése, bíróság vagy más hatóság döntése, jogszabályi 
rendelkezés, 



 

 

- a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését és törlését 
egyeztesse az igazgatóval, ha megítélése szerint a személyi iraton 
szereplő adat a valóságnak már nem felel meg, 

- ha a közalkalmazott nem általa szolgáltatott adatainak kijavítását vagy 
helyesbítését kéri, kezdeményezze az igazgatónál az adathelyesbítés, 
illetve kijavítás engedélyezését, 

- a közalkalmazott írásbeli hozzájárulásának beszerzéséről az önkéntes 
adatszolgáltatás körébe tartozó adatok nyilvántartását megelőzően. 

3. 6. Személyügyi nyilvántartási feladatban működik közre minden olyan közalkalmazott, aki 
az intézménynél tevékenysége során közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörével és 
a személyi irattal összefüggő adatot is kezeli. 

 
 
4. A közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése, az adatok továbbítása 
 
4.1. A közalkalmazotti alapnyilvántartás számítógépes módszerrel is vezethető. Ez esetben – 

a következő kivétellel – papír alapú adatlapot nem kell vezetni. A számítógéppel vezetett 
adatokat ki kell nyomtatni a közalkalmazott  

- adatainak első alkalommal történő felvételekor, ebben az esetben az 
érintett közalkalmazott aláírásával igazolja az adatok valódiságát; 

- áthelyezéskor; 

- közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése esetén; 

- a betekintési jog gyakorlójának erre irányuló külön kérelmére azokat az 
adatokat, amelyekre betekintési joga kiterjed. 

4.2. A 4. 1. pont alapján készített iratokat személyi iratként kell kezelni. 

4.3. A számítógépes módszerrel vezetett alapnyilvántartásból a közalkalmazotti jogviszony 
megszűnése és végleges áthelyezése esetén azonnal és véglegesen törölni kell a 
közalkalmazott személyazonosító adatait. 

Statisztikai célokból a személyazonosításra alkalmatlan adatok továbbra is 
felhasználhatók. 

4.4. A technikai azonosító a közalkalmazott egyéni azonosítására szolgáló számjegy. Az 
egyéni azonosítót az intézmény nem változtathatja meg a közalkalmazotti jogviszony 
fennállása alatt. A technikai azonosítóról az adatok megismerése végett a jogosultakon 
kívül másnak tájékoztatás nem adható. 

4.5. Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, megsemmisítés, 
jogosulatlan továbbítás és nyilvánosságra hozatal ellen. A számítógépen vezetett 
közalkalmazotti alapnyilvántartás technikai védelmére vonatkozó szabályokat az 
informatikai szabályzat tartalmazza. 

4.6. A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a 
közalkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az 
adatokat a közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet 
hozni. 



 

 

4.7. A közérdekű adatokon kívül a közalkalmazott nyilvántartott adatairól – a 4.8. pont 
szerinti adattovábbítás kivételével – tájékoztatás nem adható. A közalkalmazott 
személyi anyagát az áthelyezéshez kapcsolódó eset kivételével kiadni nem lehet. 

4.8. Az intézmény a nem nyilvános személyes adatokat csak jogszabályban meghatározott 
esetekben és célokra, illetve az érintett közalkalmazott erre irányuló írásbeli kérelmére 
használhatják fel, vagy adhatja át harmadik személynek. 

4.9. Az adattovábbítás munkáltatói jogkör gyakorlójának aláírásával történik. Az 
illetményszámfejtő hely részére történő adattovábbítást a megbízott személy irányítja. 

 
  
5.  A közalkalmazott jogai és kötelezettségei 
 
5. 1. A közalkalmazott a saját anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes adatait 

tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet, 
azokról másolatot vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, 
kijavítását. Tájékoztatást kérhet személyi irataiba betekintésről, adatszolgáltatásról, 
személyi anyagának más szervhez történő megküldéséről. 

5.2. A közalkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és kijavítását a 
nyilvántartás vezetőjétől, egyéb esetekben az óvodavezetőtől írásban kérheti. A 
közalkalmazott felelős azért, hogy az általa a munkáltató részére átadott, bejelentett 
adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. 

5.3. A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles írásban 
tájékoztatni az óvodavezetőt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok 
aktualizálásáról.  

 
6. Személyi irat 
 
6. 1. Közalkalmazotti szempontból személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és 

bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a közalkalmazotti 
jogviszony létesítésekor (ideértve a közalkalmazotti jogviszony létrehozását 
kezdeményező iratokat is), felhasználása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően 
keletkezik, és a közalkalmazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást 
tartalmaz. 

6.2. A közalkalmazotti álláshelyekre kiírt pályázatokra (álláshirdetésekre) beérkezett, 
valamint az elbírálás során keletkezett iratokat személyi iratként, de más ügyiratoktól 
elkülönítve kell iktatni és kezelni. 

6. 3. A személyi iratok körébe az alábbiak sorolandók: 
- a személyi anyag iratai, 
- a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok, 
- a közalkalmazottnak az alkalmazotti jogviszonyával összefüggő más 

jogviszonyaival kapcsolatos iratok (adóbevallás, fizetési letiltás), 
- a közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott, adatokat 

tartalmazó iratok. 
6.4. Az iratokban szereplő személyes adatokra a személyes adatok védelméről és a 

közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak. 
 



 

 

 
7. Személyi irat kezelése 
 
7.1. Az intézmény állományába tartozó közalkalmazottak személyi iratainak őrzése és 

kezelése, személyi számítógépes nyilvántartó rendszer működtetése az igazgatói 
titkárság és a munkaügy feladata.  

7.2. A személyi iratokba a következő szervek és személyek jogosultak betekinteni: 

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/D §-ában 
meghatározott személyek, 

a) a közalkalmazott felettese, 

b) a teljesítmény-értékelést végző vezető, 

c) feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző szerv, 

d) a fegyelmi eljárást lefolytató testület, vagy személy, 

e) munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán bíróságnak, 

f) a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban nyomozó hatóság, az 
ügyész és a bíróság, 

g) az illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e faladattal megbízott 
munkatársa feladatkörén belül, 

h) az adóhatóság, a társadalombiztosítási igazgatási szerv, az üzemi 
baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv. 

– más jogviszony alapján keletkezett iratokba az arra vonatkozó törvény szerint 
jogosultak (adóellenőr, társadalombiztosítási ellenőr) 

7.3. Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen Szabályzat, valamint a 
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 
általános követelményeiről iratkezelési előírásai alapján történik. 

7.4. A közalkalmazotti jogviszony létrehozásának elmaradása esetén a közalkalmazotti 
jogviszony létrehozását kezdeményező iratokat vissza kell adni az érintettnek, illetve 
személyi anyagot annak a szervnek, amely azt megküldte. 

7.5. A személyi anyag tartalma: 

– a közalkalmazotti alapnyilvántartás adatlapjai, 

– a pályázat vagy szakmai önéletrajz, 

– az erkölcsi bizonyítvány, 

– az iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél másolata, 

– iskolarendszeren kívüli képzésben szerzett bizonyítvány másolata, 

– a kinevezés és annak módosítása, 

– a vezetői megbízás és annak visszavonása, 

– a címadományozás, 

– a besorolás iratai, közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos iratok, 



 

 

– a teljesítményértékelés, 

– a közalkalmazotti jogviszony megszüntető irat, 

– a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat, 

– a közalkalmazotti igazolás másolata. 

7. 6. A 7. 5. pontban felsorolt iratok (személyi anyagként) minden esetben együttesen kell 
tárolni. 

7.7. A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a közalkalmazotti alapnyilvántartást  

A megbízott személy összeállítja a közalkalmazott személyi anyagát. A törvény eltérő 
rendelkezésének hiányában, a személyi anyagban a személyi iratokon kívül más irat 
nem tárolható. 

 

7.8. A személyi iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keltezésük sorrendjében, 
az e célra személyenként kialakított iratgyűjtőben kell őrizni. Az elhelyezett iratokról 
tartalomjegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza az iktatószámot és az ügyirat 
keletkezésének időpontját is. 

7.9. A személyi anyagnak „Betekintési lap”-ot is kell tartalmaznia, amelyen jelölni kell a 
személyi anyagba történő betekintés tényét, jogosultjának személyét, jogszabály 
alapján és időpontját, a megismerni kívánt adatok körét, a betekintő aláírását. A 
’”Betekintő lap”-ot a személyi anyag részeként kell kezelni. 

7.10. A közalkalmazott személyi anyagába, egyéb személyi irataiba, illetve az 
alapnyilvántartásba a Kjt. 83/D §-ában felsorolt személyek a „Betekintési lap” kitöltését 
követően jogosultak betekinteni, kivéve a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. 
évi CXXV. Törvény 42. §-ában foglalt eseteket.  

7.11. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a tartalomjegyzéket és a betekintési 
lapot le kell zárni, és a személyi anyagot irattározni kell. A közalkalmazotti jogviszony 
megszűnése után a közalkalmazott személyi iratait az irattározási tervnek megfelelően 
a központi irattárban kell elhelyezni. Az irattározás tényét, időpontját és az iratkezelő 
aláírását. 

7.12. A személyi anyagot – kivéve, amellyel áthelyezés esetén átadták – a közalkalmazotti 
jogviszony megszűnésétől számított ötven évig meg kell őrizni. 

7.13. A személyi anyag 50 évig nem selejtezhető. 

 
 
  



 

 

II. RÉSZ 
 
 
 

Gyermekek/tanulók adatainak kezelése, továbbítása 
 
1. Felelősség a gyermekek/tanulók adatainak kezeléséért 
 
1.1. Az intézmény vezetője felelős a gyermekek/tanulók adatainak nyilvántartásával, 

kezelésével, továbbításával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések és jelen Szabályzat 
előírásainak megtartásáért, valamint az adatkezelés ellenőrzéséért. 

1.2. Az arra kijelölt személy felelős a vezetői feladatmegosztás szerint irányítása alá tartozó 
területen folyó adatkezelés szabályszerűségéért. 

1.3. A pedagógusok, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, valamint az arra kijelölt személy a 
munkaköri leírásukban meghatározott adatkezeléssel összefüggő feladatokért 
tartoznak felelősséggel. 

1.4. Az arra kijelölt személy (pl.: óvodatitkár/iskolatitkár) és a feladatköre szerint illetékes 
ügyintéző felelős a pénzügyi elszámolásokhoz kapcsolódó személyes adatok 
szabályszerű kezeléséért. 

 
 
2. Nyilvántartható és kezelhető gyermeki/tanulói adatok 
 
2.1. A gyermekek/tanulók személyes adatai a közoktatásról szóló törvényben meghatározott 

nyilvántartások vezetése céljából, pedagógiai célból, gyermek- és ifjúságvédelmi célból, 
egészségügyi célból a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetők. 

2.2. A nyilvántartott adatok: 
a) gyermek neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási 
helyének címe, telefonszáma, nem magyar állampolgárság esetén a Magyar 
Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat 
megnevezése, száma; 
b) szülő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma; 
az óvodai jogviszonnyal kapcsolatos adatok: 
- felvételivel kapcsolatos iratok, 
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, 
  rendellenességére vonatkozó adatok, 

 - a gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 
 - a többi adat a szülő hozzájárulásával, továbbá 

 d) jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság elbírálásához 
 és igazolásához szükséges azon adatok, amelyekből megállapítható a jogosult 

személye és kedvezményre való jogosultság. 
 
3. Az adatok továbbítása 
 
A gyermeki/tanulói adatok a hatályos jogszabályok által meghatározott célból továbbíthatók 
az intézményből: 



 

 

a) fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, 
nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat, 

b) sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre, magatartási 
rendellenességre vonatkozó adatok, 

c) a magatartás, és tudás értékelésével kapcsolatos adatok a nevelőtestületen belül, a 
szülőnek,   

d) a gyerek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatban az érintett óvodához, 

e) az egészségügyi, óvodai egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek, 
egészségi állapotának megállapítása céljából, 

f) a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek 
veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából. 

 
 
4. Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendje 

 
4.1. A gyermeki adatkezelésre és továbbításra jogosultak: 

- az igazgató (tagintézmény-vezető),  

- az igazgatóhelyettes (tagintézmény-vezetőhelyettes,  

- a pedagógus feladatköre, vagy megbízása szerint,  

- gyermek- és ifjúságvédelmi felelős,  

- balesetvédelmi felelős,  

- az igazgatói és a tanulmányi titkárság. 

4.2. A tanulmányi titkárság feladata a gyermeki nyilvántartásra szolgáló csoportnévsor 
vezetése. A csoportnévsort és a nyilvántartásokat biztonságos módon elzárva tartja, a 
hozzáférést csak az arra illetékes személynek biztosítja.  

4.3. A balesetvédelmi felelős kezeli a gyermekbalesetekre vonatkozó adatokat, 
jegyzőkönyvet, a jogszabályban meghatározottak szerint. 

4.4. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kezeli a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézségekkel küzdő gyermek, rendellenességére vonatkozó adatokat, a 3.h) pontban 
írt adattovábbításra vonatkozó iratot. Nyilvántartja és kezeli a kedvezményes 
intézményi étkezési díj megállapításához szükséges adatokat. A kedvezmények 
megállapításához szükséges adatok kezelésében feladatkörén belül részt vesz az 
óvodavezető- helyettes.  

4.5. Az óvodavezető adhatja ki a 3.a), b), f) és h)  pontban írt adattovábbításról szóló iratokat. 
Az irat előkészítőjét az óvodavezető jelöli ki. 

4.6. Az illetékes óvodavezető - helyettes adja a 3. g) pontok szerinti adattovábbításról szóló  

4.7. Az adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja a szülőt arról, hogy az adatszolgáltatás 
kötelező-e vagy önkéntes. A kötelező adatszolgáltatás esetében közölni kell az alapul 
szolgáló jogszabályt.  



 

 

Az önkéntes adatszolgáltatásnál fel kell hívni a szülő figyelmét arra, hogy az 
adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező.  

4.8. Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. 

4.9. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős köteles gondoskodni az adatok megfelelő 
eljárásban történő megsemmisítéséről, ha azok nyilvántartása már nem tartozik a 
közoktatásról szóló törvényben és jelen Szabályzat II/2.1. pontban írt célok körébe.  

 
5. Titoktartási kötelezettség 

 
5.1. Az óvodavezetőt/iskolaigazgatót, helyettest, a beosztott pedagógust, gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelőst, továbbá azt, aki esetenként közreműködik a gyermek 
felügyeletének ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben 
titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényre, adatra, információra 
vonatkozóan, amelyről a gyermekkel/tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során 
szerzett tudomást. 

5.2. A kiskorú gyermekszülőjével közölhető minden gyermekével/tanulóval összefüggő adat, 
kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené, vagy veszélyeztetné a gyermek érdekét. 

5.3. Az adat közlése akkor is sérti, veszélyezteti súlyosan a gyermek érdekét, ha olyan 
körülményre (magatartás, mulasztásra, állapotra) vonatkozik, amely a gyermek/tanuló 
testi, értelmi, érzelmi, vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza, és amelynek 
bekövetkezése szülői magatartásra, közrehatásra vezethető vissza.  

5.4. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület 
tagjainak egymás közti, a gyermek/tanuló fejlődésével, értékelésével, minősítésével 
összefüggő megbeszélésre. A titoktartási kötelezettség kiterjed mindazokra, akik részt 
vettek a nevelőtestületi értekezleten. 

5.5. A titoktartási kötelezettség alól a szülő írásban felmentést adhat. A felmentést – a 
pedagógus, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a nevelőtestület javaslatára vagy saját 
döntése alapján – az óvodavezető kezdeményezheti írásban. 

5.6. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a gyermekek adatainak a köznevelési 
törvényben meghatározott nyilvántartására és továbbítására. 

Az adatok nyilvántartását és továbbítását végzők és abban közreműködők azonban 
betartják az adatkezelésre vonatkozó előírásokat. 

5.7. A közoktatásról szóló törvényben meghatározottakon túlmenően a gyermekkel 
kapcsolatban adatok nem közölhetők. 

 
 
6. A közoktatás információs rendszere 
  

A közoktatás információs rendszere – központi nyilvántartás keretében – a 
nemzetgazdasági szintű személyes adat csak az érdekelt kérése, illetve hozzájárulása 
esetén, illetve az érdekelt egyidejű értesítés mellett a 4. és 6. pontban meghatározott 
esetben adható ki.  

 



 

 

7. A pedagógus igazolvány 
 

A munkáltató a pedagógus-munkakörben, a pedagógiai előadó és pedagógiai szakértői 
munkakörben, továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős részére-kérelmére – 
pedagógusigazolványt ad ki. A pedagógusigazolványt a Közoktatási Információs Iroda 
készítteti el és küldi meg a munkáltatón keresztül a jogosult részére. A 
pedagógusigazolvány tartalmazza továbbá az igazolvány számát, a jogosult nevét, lakcímét 
és személyi igazolványa számát. 

A pedagógusigazolványt jogszabályban meghatározottak szerint kell igényelni.  

Az igényléshez szükséges adatok a pedagógusigazolvány elkészítéséhez továbbíthatók. A 
pedagógus igazolvány elkészítője az adatokat az igazolvány érvényességének megszűnését 
követő öt évig kezelheti. Az adatkezelés kizárólagosan a pedagógus igazolvány 
elkészítését, az adatok tárolását és a Közoktatási Információs Irodával történő egyeztetést 
foglalja magában. 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. RÉSZ 

 
Függelék 

 
Értelmező rendelkezések „2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról”  
 
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) adatból levonható, az 
érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e 
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető 
azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több 
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező 
alapján azonosítani lehet. 
 
Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes 
adatok – teljes körű, vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 
 
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet 
vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 
megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további 
felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít fénykép-, hang-, vagy képfelvétel 
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl.: ujj- vagy 
tenyérlenyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése is. 
 
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. 
 
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. 
 



 

 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy helyreállításuk többé nem 
lehetséges. 
 
Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 
megsemmisítése. 
 
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feltételek elvégzése, 
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 
alkalmazás helyétől. 
 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásáról – beleértve a jogszabály rendelkezése 
alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi. 
 
Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége. 
 
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 
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Iratkezelési szabályzat 
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Budapest, 2011. év január hó 1. nap 
A közfeladatokat ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. 
(XII. 29.) Kormányrendelet alapján az Intézmény iratkezelési szabályzatát az alábbiak szerint 
határozom meg: 

 
 

1. Általános szabályok 
 
 

1.1. A szabályzat hatálya 
 

A szabályzat hatálya az Intézmény dolgozóira, továbbá az Intézmény által kezelt iratokra terjed 
ki. 
 
1.2. A szabályzat tartalma 

 
A szabályzat meghatározza a következő témaköröket: 

- az iratkezelés szervezete, 
- az iratok kezelésének általános követelményei, 
- az iratkezelés folyamata, 
- küldemények átvétele, 
- a küldemény felbontása és érkeztetése, 
- az iktatás, 
- az iktatás módjai, 
- a szignálás, 
- az iratok átadása az ügyintézőknek, 
- a kiadmányozás, 
- az iratok továbbítása, postázása (expediálás), 
- irattározás, 
- selejtezés, 
- levéltárba adás, 
- hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme 
- irattári terv, 
- intézkedések a feladatkör megváltozás, illetve munkakör átadás esetén, 
- értelmező rendelkezések. 
 
 

2. Az iratkezelés szervezete 
 
 
Az iratkezelési feladatok ellátása a következő szervezeti keretek között történik: 

a) Az iratkezelés feladatok, tevékenység irányítója az intézményvezető. 
b) Az iratkezelés felügyeletét szintén az intézményvezető látja el. 
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c) Az iratkezelési feladatok központilag kerülnek ellátásra. 
d) Az iratkezeléssel kapcsolatos egyes tevékenységeket, kezelési feladatokat az érintett 
ügyintézők végzik. 

 
2.1. Az iratkezelés irányítása 
 
Az intézményvezető az iratkezeléssel kapcsolatban felelős: 

- az iratkezelési szabályzat elkészítéséért,  
- az iratkezelési szabályzat rendszeres (az irattári terv évenkénti) felülvizsgálatáért,  

- az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért,  

- a szervezeti, működési és ügyrendi szabályok, az alkalmazott informatikai eszközök és 
eljárások, valamint az irattári tervek és iratkezelési előírások folyamatos összhangjáért, 
az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és 
működtetéséért, továbbá  

- az iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért, 
felügyeletéért, 

- az iratkezelés olyan megszervezéséért, hogy az Intézményhez érkezett, ott keletkező, 
illetve onnan továbbított irat: 

- azonosítható, fellelési helye, útja követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen; 

- tartalma csak az arra jogosult számára legyen megismerhető; 

- kezeléséért fennálló személyi felelősség egyértelműen megállapítható legyen; 

- szakszerű kezeléséhez, nyilvántartásához, kézbesítéséhez, védelméhez megfelelő 
feltételek biztosítva legyenek; 

- a beérkezett iratok megváltoztathatatlansága biztosítva legyen; 

- a rendszeres selejtezés elvégzésével az irattári iratanyag felesleges felhalmozódása 
megelőzhető, a maradandó értékű iratok megőrzése biztosított legyen; 

- az ügyintézéshez, a döntések előkészítéséhez, a szervezet rendeltetésszerű 
működéséhez megfelelő támogatást biztosítson. 

 
2.2. Az iratkezelés felügyelete 
 
Az iratkezelés felügyeletét az SZMSZ-ben meghatározottak szerint az intézményvezető látja el. 
Az intézményvezető felügyeleti jogkörét tartós távolléte esetén az 1. sz. mellékletben 
meghatározott személyre ruházza át.  
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Az intézményvezető, mint az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető gondoskodik: 

- az iratkezelési szabályzat végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, intézkedik a 
szabálytalanságok megszüntetéséről, szükség esetén kezdeményezi a szabályzat 
módosítását; 

- az iratkezelést végző, vagy azért felelős személyek szakmai képzéséről és 
továbbképzéséről; 

- az iratkezelési segédeszközök (iktatókönyv, név- és tárgymutató, kézbesítőkönyv, 
iratminták és formanyomtatványok, számítástechnikai programok, adathordozók stb.) 
biztosításáról; 

- az elektronikus iratkezelési szoftver hozzáférési jogosultságainak, az egyedi 
azonosítóknak, a helyettesítési jogoknak, a külső és a belső név- és címtáraknak 
naprakészen tartásáról, az üzemeltetési és adatbiztonsági követelményekről, és azok 
betartásáról; 

- a hivatalos és személyes elektronikus postafiókok szabályozott működéséről; 

- az egyéb jogszabályokban meghatározott iratkezelést érintő feladatokról. 
 

Az intézményvezető feladata továbbá, hogy védje az iratokat és az adatokat 
- a jogosulatlan hozzáférés, 
- a megváltoztatás, 
- a továbbítás, 
- a nyilvánosságra hozatal,  
- a törlés,  
- a megsemmisítés, valamint  
- a megsemmisülés és  
- a sérülés ellen.  

 
 
2.3. A jogosultságok kezelésének szabályai 
 
2.3.1. A jogosultságokra vonatkozó általános szabályok 
 
A jogosultságokat 

- engedélyezni, illetve szükség szerint 
- módosítani, valamint 
- megvonni kell. 
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Jogosultságot akkor kell engedélyezni, ha valamely személy jogosultsággal még nem 
rendelkezik, de munkaköréhez szükséges a jogosultság engedélyezése. 
 
A jogosultságok módosítása akkor szükséges, ha 

- úgy változik meg a munkakör, hogy az jogosultság-változást idéz elő,  
- ha a jogosultság-módosítás tartós távollét miatt szükséges /pl. betegség, szabadság stb./. 

 
A jogosultságot akkor kell megvonni, ha a jogosultsággal rendelkező dolgozó jogosultság 
megszűnését eredményező változás történik, pl.: más munkakörbe kerül, munkaviszonya 
megszűnik, azaz a jogosultság ismételt biztosítása nem várható. 
 
 
A jogosultságok kezelésével kapcsolatban 

- az intézményvezető és  
- a rendszergazda lát el feladatokat. 

 
2.4. Iktató 
 
A II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola Iratkezelési szabályzata vegyes rendszerű 
iratkezelést rögzít. Ebben az iratok nyilvántartása központi iratkezeléssel, valamint szervezeti 
egységenkénti iktatással történik. 
 
Az iktató feladata: 
a) a jelen szabályzatban leírt iratkezelési feladatok szabályozásnak megfelelő végrehajtása, 

b) védje az iratokat és az adatokat 
- a jogosulatlan hozzáférés, 
- a megváltoztatás, 
- a továbbítás,  
- a nyilvánosságra hozatal,  
- a törlés,  
- a megsemmisítés, valamint  
- a megsemmisülés és  
- a sérülés ellen.  

 
2.5. Az iratkezelésben résztvevő ügyintézők, ügykezelők  
 
Az iratkezelésben résztvevő ügyintézők, ügykezelők és egyéb iratkezelő személyek feladata, 
hogy 
a) tevékenységüket a jelent iratkezelési szabályzatban foglaltak betartásával végezzék, 

b) védjék az iratokat és az adatokat 
- a jogosulatlan hozzáférés, 
- a megváltoztatás, 
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- a továbbítás,  
- a nyilvánosságra hozatal,  
- a törlés,  
- a megsemmisítés, valamint  
- a megsemmisülés és  
- a sérülés ellen.  

 
 

3. Az iratok kezelésének általános követelményei 
 
 
3.1. Az iratok rendszerezése 
 
Az Intézménynél - az ügyek intézésének áttekinthetősége érdekében - az azonos ügyre - egy 
adott tárgyra - vonatkozó iratokat egy irategységként, ügyiratként kell kezelni. 
A több fázisban intézett ügyek egyes fázisaiban keletkezett iratok ügyiraton belüli 
irategységnek, ügyiratdarabnak minősülnek. 
Az ügyiratokat, valamint az Intézmény irattári anyagába tartozó egyéb más iratokat - még 
irattárba helyezésük előtt - az irattári tervben meghatározott irattári tételekbe, a tárgyi 
alapon, indokoltesetben iratfajta alapján kialakított irattári egységekbe kell besorolni. 
 
 
3.2. Az iratok nyilvántartása és az iratforgalom dokumentálása 

 

Az iratot – az iktatókönyv kötelező tartalmi elemeire vonatkozó adatok rögzítésével – az e 
célra rendszeresített papíralapú iktatókönyvben, iktatószámon kell nyilvántartani 
(iktatni). 

Az iktatást olyan módon kell végezni, hogy az iktatókönyvet az ügyintézés hiteles 
dokumentumaként lehessen használni. 

Az iratforgalom keretében az átadást-átvételt minden esetben úgy dokumentálni, hogy 
egyértelműen bizonyítható legyen az, hogy - ki, - mikor, - kinek továbbította vagy adta át az 
iratot. 

Az iratok iktatásával és az iratforgalom dokumentálásával biztosítani kell, hogy: 

- az ügyintézés folyamata, és az iratok szervezeten belüli útja pontosan követhető és 
ellenőrizhető,  

- az iratok holléte pedig naprakészen megállapítható legyen. 
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Az iratkezelési folyamat szereplőit  

- az Intézmény megszűnése, illetve 

- személyi változás esetén 

a kezelésükben lévő iratokkal el kell számoltatni. 

Az elszámoltatás alapját a nyilvántartások képezik, melyek alapján az érintettet tételesen 
el kell 

számoltatni. Az elszámoltatásról jegyzőkönyvet kell felvenni. 
 

4. Az iratkezelés folyamata 
 
 

Az iratkezelés folyamatába különösen a következő tevékenységek tartoznak bele: 
- küldemények átvétele,  
- küldemények érkeztetése és felbontása, 
- iktatás, 
- szignálás, 
- kiadmányozás, 
- expediálás, 
- irattározás, 
- selejtezés, 
- levéltárba adás. 

 
5. Küldemények átvétele 

 
 

5.1. Az Intézményhez érkezett küldemények 
 
A Intézményhez érkezett küldemények jellemzően a következők lehetnek: 
- levél, 
- fax, 
- postai csomag, 
- postai utánvételes csomag, 
- csomagküldő szolgálattól érkezett csomag, 
- csomagküldő szolgálattól érkezett utánvételes csomag. 
 
A küldemények érkezhetnek: 

- postai úton (levél, csomag, utánvételes csomag), 
- csomagküldő szolgálattal, futárszolgálattal (levelek, csomagok, utánvételes  
csomagok), 
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- kommunikációs eszközök segítségével (fax), 
- közvetlenül, személyesen az ügyféltől (levél, egyéb irat). 

 
Az intézményhez érkezhetnek elektronikus küldemények is. 
 
5.2. Az átvételre jogosult személyek 
 
Az Intézményhez érkezett küldeményeket – a minősített iratok kivételével – az SZMSZ-ben 
meghatározottak alapján, következő személyek jogosultak felbontani: 

- a címzett, vagy az általa megbízott személy – valamennyi küldemény vonatkozásában,  
- az intézményvezető, vagy az általa megbízott személy – valamennyi küldemény 
vonatkozásában, 
- a postai meghatalmazással rendelkező személy – a postai küldemények vonatkozásában, 
- az ügyintéző, ügykezelő – ha az iratot közvetlenül neki adják át, számára juttatják el. 

 
Az utánvételes csomagok esetében a csomag átvételére a pénzkezeléssel megbízott személy 
jogosult.  
 
Elektronikus iratot iktatni, csak papíralapú kísérőlappal lehet. A dokumentumot és a 
kísérőlapot, mint iratot és mellékletiratot kell kezelni.  
 
Az elektronikusan érkezett irat átvételét meg kell tagadni, ha az biztonsági kockázatot jelent 
az intézmény számítástechnikai rendszerére.  
 
5.3. A küldemény ellenőrzése átvételkor 
 
A küldeményt átvevő személy köteles ellenőrizni: 

- a címzés alapján a küldemény átvételére való jogosultságát, 
- a kézbesítő okmányon és a küldeményen lévő azonosítási jel megegyezőségét, 
- az iratot tartalmazó boríték, illetve egyéb csomagolás sértetlenségét. 

 
Utánvételes csomagok esetében célszerű ellenőrizni azt, hogy a küldemény átvétele 
szükséges-e, ismert-e a termék megrendelője, illetve a csomag tartalmából egyértelműen 
következtetni lehet-e a megrendelőre, illetve arra, hogy a csomag átvétele indokolt. 
 
Az átvevő köteles gondoskodni a jogszabályban előírt biztonsági követelmények szerinti 
feladatok elvégzéséről. 
 
5.4. Az átvétel igazolása 
 
Az átvétel igazolása a küldemény jellegétől függően változhat. 
 
Papír alapú iratok átvételének igazolása 
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A papír alapú iratok esetében az átvevő a kézbesítőokmányon az átvételt 
- olvasható aláírásával és  
- az átvétel dátumának feltüntetésével  

ismeri el. 
 
Postai küldemények esetében a posta, a csomagküldő szolgálatok esetében a szolgáltatók által 
kért átvételi igazoláson az Intézmény hivatalos bélyegzőjét is szerepeltetni kell. 
 
Az "azonnal" és "sürgős" jelzésű küldemények átvételi idejét óra, perc pontossággal kell 
megjelölni.  
 
Tértivevényes küldemények esetén gondoskodik a tértivevény visszajuttatásáról a feladóhoz. 
Amennyiben iktatásra nem jogosult személy vagy szervezeti egység veszi át az iratot, úgy azt 
köteles haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanap kezdetén az iktatónak iktatásra 
átadni. 
 
Ha az ügyfél az iratot személyesen vagy képviselő útján nyújtja be, kérésére az átvételt – 
átvételi elismervénnyel – kell igazolni. 
 
Az elektronikus úton, nem a központi rendszeren keresztül érkezett küldemények átvételének 
igazolása 
 
Az elektronikus úton, nem a központi rendszeren keresztül érkezett küldemények esetében az 
átvevő a feladónak – amennyiben azt kéri, és elektronikus válaszcímét megadja – 
haladéktalanul elküldi a küldemény átvételét igazoló és az érkeztetés egyedi azonosítóját is 
tartalmazó elektronikus visszaigazolást (átvételi nyugtát). 
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5.5. A nem megfelelő személy, szerv általi küldemény átvétel 
 
Amennyiben a küldeményt nem az iratkezelésre jogosult személy, szervezeti egység veszi át, 
köteles haladéktalanul, de legkésőbb az érkezést követő első munkanap kezdetén az illetékes 
iratkezelési egységnek átadni. 
 
 
5.6. Sérült küldemény kezelése 
 
Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét papír alapú iratok esetén, az átvételi 
okmányon jelölni kell, és soron kívül ellenőrizni szükséges a küldemény tartalmának meglétét. 
(A hiányzó iratokról vagy mellékletekről a küldő szervet, személyt - jegyzőkönyv felvételével - 
értesíteni kell.) 
 
A csomagküldő szolgálattól érkezett sérült csomagot, utánvétes csomagot nem szabad 
átvenni. A sérülten érkezés tényéről tájékoztatni kell a csomag megrendelőjét, illetve a 
csomag feladóját. 
 
 
5.7. Gyors elintézést igénylő iratok kezelése 
 
A gyors elintézést igénylő ("azonnal", vagy "sürgős" jelzésű) küldeményt  

- azonnal továbbítani kell a címzetthez, illetőleg 
- azt a szignálásra jogosultnak soron kívül be kell mutatni. 

 
5.8. Az elektronikus úton, nem központi rendszeren keresztül érkező küldemény 
átvételének megtagadása 
 
Az elektronikus úton, nem a központi rendszeren keresztül érkezett küldemény átvételét meg 
kell tagadni, ha az az Intézmény számítástechnikai rendszerére vonatkozóan biztonsági 
kockázatot jelent, azaz:  

- az Intézmény informatikai rendszeréhez vagy azon keresztül más informatikai 
rendszerhez való jogosulatlan hozzáférés célját szolgálja,  
- az Intézmény informatikai rendszere üzemeltetésének vagy más személyek 
hozzáférésének jogosulatlan akadályozására irányul,  
- az Intézmény informatikai rendszerében lévő adatok jogosulatlan megváltoztatására, 
hozzáférhetetlenné tételére vagy törlésére irányul. 

 
Az Intézmény a feldolgozás elmaradásának tényéről és annak okáról a küldőt értesíti. Az 
értesítés nem kötelező, ha az Intézmény korábban már a küldőtől kapott azonos jellegű 
biztonsági kockázatot tartalmazó küldeményt. Ismétlődő küldeménynek lehet tekintetni, ha a 
küldemények közötti időtartam nem haladja meg a 60 napot. 
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5.9. Téves címzés és helytelen kézbesítés 
 
Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt azonnal továbbítani kell a 
címzetthez, vagy ha ez nem lehetséges, vissza kell küldeni a feladónak. Amennyiben a feladó 
nem állapítható meg, a küldeményt irattárazni és az irattári tervben meghatározott idő után 
selejtezni kell. 
 

 
6. A küldemény felbontása és érkeztetése 

 
 
6.1. A küldemények felbontása általában 
 
Az Intézményhez érkezett valamennyi küldeményt - kivéve a minősített iratokat, illetve 
azokat, amelyeket felbontás nélkül kell továbbítani - a következő személyek bonthatják fel: 

- a címzett, vagy 
- az intézményvezető (mint az iratkezelést felügyelő) által írásban felhatalmazott 
személy, az igazgatói titkárság vezetője. 

 
A faxon érkezett irat esetében először gondoskodni kell az információkat tartósan őrző 
másolat készítéséről. A faxon érkezett irat kezelésére az általános rendelkezések az irányadók. 
 
6.2. A küldemények felbontása a címzett által 
 
Felbontás nélkül, dokumentáltan a címzetthez kell továbbítani 
a) az „s.k.” felbontásra szóló, valamint 
b) azon küldeményeket, melyeknél ezt az arra jogosult személy elrendelte. 
A felbontás nélkül átvett küldemények címzettje az általa felbontott hivatalos küldeményt - 
iktatás céljából - soron kívül köteles visszajuttatni az iktatóhoz. 
 
A névre érkezett küldeményeket az érintett személy részére felbontás nélkül kell átadni. Az 
érintett az általa felbontott hivatalos küldeményt iktatás céljából soron kívül köteles 
visszajuttatni az iktatóhoz. 
 
6.3. A küldemények téves felbontása 
 
A küldemények téves felbontásakor  

- a felbontó az átvétel és felbontás tényét a dátum megjelölésével, dokumentáltan köteles 
rögzíteni, majd 
- gondoskodnia kell a küldemény címzetthez való eljuttatásáról. 

  
 
6.4. A küldemény ellenőrzése bontáskor 
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A küldemény felbontásakor ellenőrizni kell az iraton, illetve borítékon jelzett melléklet(ek) 
meglétét és olvashatóságát. 
Az esetlegesen felmerülő problémák esetén  
- a probléma tényét rögzíteni kell,  
- a problémáról tájékoztatni kell a küldőt. 
 
Irathiány esetén az irathiány tényét jegyzőkönyvben, illetve az iraton vagy az előadói íven kell 
rögzíteni. (Jegyzőkönyv felvétele esetén annak egy példányát a küldeményhez kell mellékelni.) 
 
Ha a feladó neve és címe csak a borítékról állapítható meg, továbbá ha a küldemény névtelen 
levél, vagy a feladás időpontjához feltehetően jogkövetkezmény fűződik, illetve 
bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja merül fel, a borítékot csatolni kell és ezt az iraton 
a mellékletek feltüntetése mellett (+ boríték) jelezni kell 
 
6.5. Pénz, illetékbélyeg és egyéb érték kezelése 
 
Ha a felbontás alkalmával kiderül, hogy a küldemény pénzt, illetékbélyeget vagy egyéb értéket 
tartalmaz, a felbontó  

- az összeget, illetőleg a küldemény értékét köteles az iratokon vagy feljegyzés formájában 
az irathoz csatoltan feltüntetni, és  
- a pénzt, illetékbélyeget és egyéb értéket - elismervény ellenében - a pénzkezeléssel 
megbízott dolgozónak átadni. Az elismervényt az irathoz kell csatolni. 

 
A küldeményhez felragasztatlanul mellékelt illetékbélyeget 
a) ha a beadvány illetékköteles – a b) pontban foglaltak előzetes figyelembevételével - az 
ügyintéző a beadványra felragasztja és az illetékjogszabályban megfelelően értékteleníti. 
b) Nem szabad a beadványra az illetékbélyeget felragasztani, ha az ügyfél azt a beadványban 
kért illetékköteles okirat (kiadvány) kiállításához csatolta.  
c) Ha a kért okirat kiadását az Intézmény megtagadja, vagy kiadja ugyan, de az nem 
illetékköteles, az illetékbélyeget – mellékletként feltüntetve – ajánlott küldeményként vissza 
kell küldeni az ügyfélnek.  
d) Vissza kell küldeni a beadványhoz felragasztatlanul mellékelt illeték- és postabélyeget is, ha 
a beadvány nem illetékköteles. 
 
A beadványra ragasztott illetékbélyeget keltezési bélyegzővel vagy a bélyegen a keltezés 
tintával történő átírásával kell értékteleníteni. Ha az illetékköteles iraton az illetéket részben 
vagy egyáltalán nem rótták le, az illetékjogszabályok szerint kell eljárni. Ez az eljárás azonban 
– ha jogszabály másként nem rendelkezik – nem akadályozhatja a további folyamatos kezelést, 
illetőleg ügyintézést. 
 
 
6.6. Az irathoz véglegesen csatolandó dokumentumok 
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A küldemény borítékját, a küldemény egyéb információhordozóját véglegesen az ügyirathoz 
kell csatolni, ha: 

- az ügyirat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik, 
- a beküldő nevét vagy pontos címét csak a borítékról lehet megállapítani, 
- a küldemény hiányosan vagy sérülten érkezett meg, 
- bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja merül fel. 

 
 
6.7. Az iratok érkeztetése 
 
Minden beérkezett küldeményt érkeztetni kell. 
 
Amennyiben az irat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik vagy főződhet, 
gondoskodni kell, hogy annak időpontja harmadik fél által megállapítható legyen. 
 
Nem kell érkeztetni és iktatni a következő küldeményeket: 

- könyveket, tananyagokat; 

- reklámanyagokat, tájékoztatókat; 

- meghívókat; 

- nem szigorú számadású bizonylatokat; 

- bemutatásra vagy jóváhagyás céljából visszavárólag érkezett iratokat; 

- pénzügyi bizonylatokat, számlákat (külön szabályozás szerint); 

- munkaügyi nyilvántartásokat; 

- anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat; 

- közlönyöket, sajtótermékeket; 

- visszaérkezett tértivevényeket. 
 
A küldemények szétosztása és érkeztető bélyegzővel való ellátása az iktató munkahelyén, az 
iktatóban történik. 
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7. Iktatás 
 
 

7.1. Az iktatókönyv 

 

Iktatás céljára: 

- évente megnyitott, hitelesített iktatókönyvet lehet használni. 
 

Az iktatókönyvnek kötelezően kell tartalmaznia az alábbi adatokat: 

- iktatószám; 

- iktatás időpontja; 

- küldemény érkezésének időpontja, módja, érkeztető száma; 

- küldemény elküldésének időpontja, módja; 

- küldemény adathordozójának típusa (papíralapú, elektronikus), adathordozója; 

- küldő megnevezése, azonosító adatai; 

- címzett megnevezése, azonosító adatai; 

- érkezett irat iktatószáma (idegen szám); 

- mellékletek száma; 

- ügyintéző szervezeti egység és az ügyintéző megnevezése; 

- irat tárgya; 

- elő- és utóiratok iktatószáma; 

- kezelési feljegyzések; 

- ügyintézés határideje, és végrehajtásának időpontja; 

- irattári tételszám; 

- irattárba helyezés időpontja. 
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7.2. Iktatószám és alszám 

 

Az iratot el kell látni iktatószámmal és az irat egyéb azonosító adataival. 

Az iktatást minden évben 1-gyel kell kezdeni. 

Az ugyanazon ügyben, ugyanabban az évben keletkezett iratokat egy főszámon kell 
nyilvántartani. 

Egy iktatókönyvön belül a főszámokat folyamatos sorszámos rendszerben kell kiadni. 
 

Az ügyirathoz tartozó iratokat az iktatási főszám alatt folyamatosan kiadott alszámokon kell 

nyilvántartani. 

 

Az iktatószámnak tartalmaznia kell: 
- intézményi azonosítót (RF) 

- az iktatási főszámot,  

- az alszámot (ha van),  

- irattári tételszám, valamint  

- az iktatószám kiadásának évét. 
 
 
7.3. Az ügyirat tárgya 
 

Az ügyirat tárgyát - illetőleg annak megállapítására alkalmas rövidített változatot - az 
iktatókönyv „tárgy” rovatába be kell írni.  

A tárgyat csak egyszer, az ügyirathoz tartozó első irat nyilvántartásba vétele alkalmával kell 
beírni, kivéve, ha az - az irat tartalmát nem érintően - lényegesen megváltozott, ebben az 
esetben az új tárgyat úgy kell bevezetni, hogy az eredeti tárgy is felismerhető maradjon. 
 
7.4. Név, hely, tárgymutató könyv 
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Az ügyirat tárgya, illetőleg az ügyfél neve és azonosító adatai alapján név, hely, tárgymutató 
könyvet kell vezetni. A gyorsabb keresés érdekében az iratokhoz a tárgy jellemzői alapján 
tárgyszavakat kell rendelni, és biztosítani kell a tárgyszavak és azok kombinációja szerinti 
keresés, valamint a találatok szűkítésének lehetőségét. 
Mutatózni az iktatás napján, de legkésőbb az átmeneti irattárba helyezéssel egy időben kell. 
 
7.5. Az iktatókönyv lezárása 
 

Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján, az utolsó irat iktatása után le kell zárni. 

A kézi iktatókönyv esetében az iktatásra felhasznált utolsó számot követő aláhúzással kell a 
zárást elvégezni, majd azt a keltezést követően aláírással, továbbá a körbélyegző lenyomatával 
hitelesíteni kell. 
 
7.6. Az iktatás időpontja 
 

Az iratkezelőnek az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon be 
kell iktatni.  

Soron kívül kell iktatni  

- a határidős iratokat,  

- táviratokat,  

- expressz küldeményeket,  

- a hivatalból tett intézkedéseket tartalmazó „sürgős” jelzésű iratokat. 
 
 
7.7. Az iktatóbélyegző 
 
A beérkező iratok iktatásakor az iktatóbélyegző lenyomatát az iraton el kell helyezni és a 
lenyomat rovatait ki kell tölteni. 
 
 

Az iktatóbélyegző lenyomata tartalmazza: 
- a beérkezés időpontját, 
- az iktatószámot, 
- az ügyintéző nevének feltüntetésére szolgáló rovatot, 
- az ügyintézési határidőt. 
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7.8. Az irat szerelése 
 

Az irat iktatása előtt meg kell állapítani, hogy van-e előzménye. 

Az előzményt az irathoz kell szerelni.  

Amennyiben az irat iktatása nem lehetséges az előzmény főszámára, rögzíteni kell az 
iktatókönyvben: 

- az előirat iktatószámát, és  

- az előzménynél a jelen irat iktatószámát, mint az utóirat iktatószámát. 
 
Ha az ügy lezárása után az összetartozó iratok véglegesen együtt maradnak (szerelés), ezt is 
jelölni kell az iktatókönyvben. A jelölés az irattárba vagy határidőbe helyezés tényének 
áthúzásával és a "kezelési feljegyzések" rovatban az irat új helyének megjelölésével történik. 
 
 
7. 9. A gyűjtőszám 
 
Gyűjtőíven, egy gyűjtőszám alkalmazásával lehet nyilvántartani azokat az iratokat, melyek: 

- azonos témakörben érkeznek,  
- egy adott szervtől érkező dokumentumok, 
- felügyeleti, illetve egyéb központi szervtől érkező iratok,  
- olyan, az Intézményhez különböző személyektől érkező, illetve kiküldött levelek, 
melyeknek tárgya azonos, s külön iktatószámon való iktatása indokolatlan. 

 
A gyűjtőszám alkalmazása esetén a küldeményekre fel kell írni az iktatószámot és a gyűjtőív 
sorszámát. A gyűjtőív használatát jelölni kell az iktatókönyvben. Az ügyintézés után a gyűjtőív 
az iratok mellett marad és így kerül irattárba. 
 
A gyűjtőszámok jegyzékét a kapcsolódó tárgy megjelölésével az iktatókönyv első lapjához kell 
csatolni és a gyűjtőíveket év végén, emelkedő sorszám szerint összekapcsolva, az 
iktatókönyvvel együtt kell kezelni. 
 
 
7.10. Téves iktatás 

 

Téves iktatás esetén a kézi iktatókönyvben a bejegyzést áthúzással kell érvényteleníteni oly 
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módon, hogy az érvénytelenítés ténye - az eredeti bejegyzés olvashatósága mellett - 
kétségtelen legyen. A tévesen kiadott iktatószám nem használható fel újra. 

 
Az elektronikus iktatókönyv esetén a módosításokat, tartalmuk megőrzésével, a 
jogosultsággal rendelkező ügyintéző/ügykezelő azonosítójával és a javítás idejének 
megjelölésével, naplózással kell dokumentálni.  
 

8. Az iktatás módjai 
 
 
8.1. Az iktatás módjai 

 
Az iktatás történhet: 

- papír alapú iktatókönyv alkalmazásával, amelybe a bejegyzéseket manuálisan kell 
végezni. 

 
8.2. A kézi iktatás  
 
A kézi iktatás során a következőket kell figyelembe venni: 

- Be kell tartani a 7. pontban meghatározott előírásokat.  
- A kézi iktatókönyvben nem szabad: 

- sorszámot üresen hagyni,  
- a felhasznált lapokat összeragasztani,  
- a bejegyzett adatokat kiradírozni, vagy bármely más módon olvashatatlanná tenni. 

- Ha helyesbítés szükséges, a téves adatot vagy számot egy vonallal úgy kell áthúzni, hogy 
az eredeti feljegyzés olvasható maradjon. A javítást keltezéssel és kézjeggyel kell igazolni. 

 
 
 

9. Szignálás 
 

 
9.1. Az irat bemutatása szignálás céljából 
 
Az iratkezelő az érkezett iratot - az ügyintéző kijelölése (szignálás) végett - köteles az irat 
szignálására jogosult személynek - iratonként (ha szükséges) újonnan nyitott és kitöltött 
előadói ívbe helyezve - bemutatni. 
 
Az irat szignálására jogosult: 

- az intézményvezető, valamint 
- a 4. sz. mellékletben meghatározott - az intézményvezető által megbízott - személy(ek). 
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A szignálásra jogosult személy  
- kijelöli az ügyintézőt, 
- közli az elintézéssel kapcsolatos esetleges külön utasításait, pl.: 

- tárgy meghatározás, 
- feladatok, 
- határidő,  
- sürgősségi fok stb. 

 
 

10. Az iratok átadása az ügyintézőknek 
 
 
Iktatás után az átadás napját, majd emelkedő számsorrendben az ügyiratok iktatószámát az 
előadói munkanaplóba kell beírni.  
Az iktató az előadói munkanaplóval továbbítja az iratokat az illetékes ügyintézőhöz.  
 
Az előadói munkanaplót ügyintézőnként, évenként kell vezetni. 
 
Az előadói munkanaplóba az iktató jegyzi be az elintézett, és számára visszahozott iratokat. 
 
 
 

11. Kiadmányozás 
 
 

11.1. Aláírás, hitelesítés 
 
Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a SZMSZ-ben, ügyrendben 
meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá. 
 
Külső szervhez, vagy személyhez kiadmányt csak hitelesen lehet továbbítani. 
 
Az irat akkor hiteles kiadmány, ha: 
a) szerepel az aláírás, azaz 

- azt az illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláírja, vagy a kiadmányozó neve mellett az 
"s.k." jelzés szerepel, 
- a hitelesítéssel felhatalmazott személy azt aláírásával igazolja, továbbá 

b) a kiadmányozó, illetve a felhatalmazott személy aláírása mellett a szerv hivatalos 
bélyegzőlenyomata szerepel. 
c) Osztályfőnök hiányzásértesítő iktatandó kiadmánya saját kezű aláírással, hivatalos 
bélyegzőlenyomat nélkül hiteles. 
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A nyomdai sokszorosítás esetén az irat akkor hiteles kiadmány, ha 
a) a kiadmányozó neve mellett az „s.k.” jelzés, vagy a kiadmányozó alakhű aláírásmintája és 
b) a kiadmányozó szerv bélyegzőlenyomata 
szerepel. 
 
 
11.2. Hiteles másolat 
 
Az Intézmény által készített hiteles kiadmányról hiteles másolat - papír alapú kiadmány 
esetében - az irat záradékolásával adható ki. 
A papíralapú dokumentumról elektronikus másolatot is lehet készíteni. A másolatkészítő 
biztosítja a papíralapú dokumentum és az elektronikus másolat képi vagy tartalmi 
megfelelését, és azt, hogy minden az aláírás elhelyezését követően az elektronikus másolaton 
tett módosítás érzékelhető legyen. 
 
11.3. Bélyegző, mint hitelesítési eszköz 
 
Kiadmányozáshoz alkalmazható bélyegzőkről, aláírásbélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni. 
 
11.4. A kiadmánynak ismert iratok 
 
Nem minősülnek kiadmánynak az Intézmény működése során az ügyfelek ügyintézését és 
joggyakorlását, kötelezettségteljesítését segítő tájékoztatók, melyek közvetlen jogot és 
kötelezettséget nem keletkeztetnek, csupán általános jellegű információt szolgáltatnak. 
Nem minősül kiadványnak: 
   - az elektronikus visszaigazolás, 
   - a fizetési azonosítóról és az iktatószámról szóló elektronikus tájékoztatás. 
 
 

12. Iratok továbbítása, postázása (expediálás) 
 

 
12.1. Az iratkezelési feladatok ellátásának ellenőrzése 
 
Az iratkezelőnek ellenőriznie kell, hogy  

- az aláírt, illetőleg hitelesített és bélyegzőlenyomattal ellátott leveleken végrehajtottak-e 
minden kiadói utasítást,  
- a mellékleteket csatolták-e. 

 
Az ellenőrzést követően fel kell jegyezni a továbbítás keltét és ennek tényét az 
iktatókönyvben. 

 
A kimenő iratnak minden esetben tartalmaznia kell: 
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- az intézmény nevét, azonosító adatait (cím, telefon, fax, e-mail), 
- az ügyintéző nevét, 
- a kiadmányozó nevét, beosztását, 
- az irat tárgyát, 
- az irat intézményi iktatószámát, 
- a mellékletek számát, 
- a címzett nevét, azonosító adatait, 
- az ügyet indító beadvány hivatkozási számát. 

 
12.2. Az iratok továbbítás előtti csoportosítása 
 
A küldeményeket a továbbítás módja szerint kell csoportosítani (posta, külön kézbesítő, 
futárszolgálat stb.). 
 

13. Irattározás 

 
13.1. Az irattározás dokumentálása 
 

Az irattárba adást és az irattári anyag kezelését dokumentáltan, visszakereshetően kell 
végezni. 

 
13.2. Az irattárak fajtái 
 
Az irattár lehet: 

- határidős iratok kezelését szolgáló irattár, 
- átmeneti irattár, 
- központi irattár, 
- archív irattár. 

 
13.3. Határidős iratok kezelését szolgáló irattár 
 

A határidős iratok irattár a határidő nyilvántartás szerint, az iratokon feltüntetett határidő 
lejárta előtt az iraton feljegyzett időtartamig őrzi az iratokat. 
Az iratkezelőnek határidős nyilvántartásba kell helyeznie azokat az iratokat, amelyek 
meghatározott idő múlva vagy időnként intézkedést igényelnek. 
A határidős ügyiratokat a kitűzött határnapok szerint elkülönítve (határidős irattartókban vagy 
határidős szekrényben), a számuk sorrendjében kell kezelni. 
 
13.4. Az átmeneti irattárba helyezés 
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Átmeneti irattárba lehet elhelyezni 

- az elintézett, 

- a további érdemi intézkedést nem igénylő, 

- a kiadmányozott,  

- az irattári tételszámmal ellátott ügyiratokat. 
 

Az átmeneti irattár az iratokat az irat iktatási idejét követő maximum 1 évig őrzi. Az átmeneti 
irattárból az iratot – a megjelölt határidő letelte után, és az ügyintéző eltérő rendelkezés 
hiányában – az iktató 

- selejtezi vagy  

- gondoskodik központi irattárban való elhelyezéséről. 

(A központi irattár gondoskodik a maradandó értékű iratok levéltári átadásáról.) 
 
13.5. A központi irattárba helyezés előtti feladatok 
 

Irattárba helyezés előtt az ügyintézőnek 

- meg kell vizsgálnia, hogy az előírt kezelési és kiadási utasítások teljesültek-e, 

- ki kell emelnie az ügyiratból a feleslegessé vált munkapéldányokat, ill. másolatokat, és a 
selejtezési eljárás mellőzésével meg kell semmisítenie azokat, ezt követően 

- be kell vezetnie az iktatókönyv megfelelő rovatába az irattárba helyezés időpontját, és el 
kell helyeznie az irattári tételszámnak megfelelő gyűjtőbe. 

 

A központi irattárba csak lezárt évfolyamú ügyiratok adhatók le. 
 
 
13.6. Az irattári tételszám meghatározása 

 
Az érvényes irattári terv alapján az irattári tételszámot az iratkezelő határozza meg és rögzíti 
az iktatókönyv megfelelő rovatában. Majd az iratot  
 - a határidős irat kezelésére szolgáló vagy 

- az átmeneti 
irattárba helyezi. 
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14. Selejtezés 
 
14.1. Selejtezési bizottság 
 
Az ügyiratok selejtezését az intézményvezető által kijelölt legalább 3 tagú selejtezési bizottság 
javaslata alapján lehet elvégezni, az irattári tervben rögzített őrzési idő leteltével. 
 
14.2. Selejtezési jegyzőkönyv 
 
Az iratselejtezésről a selejtezési bizottság tagjai által aláírt, és az Intézmény körbélyegzőjének 
lenyomatával ellátott selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet iktatás után az illetékes 
levéltárhoz kell továbbítani a selejtezés engedélyezése céljából. 
A selejtezési jegyzőkönyvet legalább 2 példányban kell készíteni: 

- 1 pld. a selejtezési bizottságé, 
- 1 pld. a levéltáré. 

 
14.3. A selejtezés végrehajtása, a megsemmisítés módja 
 
Selejtezést végrehajtani csak a levéltár által - engedélyezési záradékkal ellátva - visszaküldött 
selejtezési jegyzőkönyv alapján lehet. 
A selejtezés időpontját a nyilvántartás megfelelő rovatába be kell vezetni. 
A papír alapú iratok selejtezése, megsemmisítése az intézményvezető utasításának 
megfelelően történhet különösen: 

- iratmegsemmisítővel. 
 
 

15. Levéltárba adás 
 
A levéltár számára átadandó ügyiratokat – az ügyviteli segédletekkel együtt, nem fertőzött 
állapotban, levéltári őrzésre alkalmas savmentes dobozokban – az átadó költségére, az irattári 
terv szerint, átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében, annak mellékletét képező átadási 
egység szerint (doboz, csomag stb.) tételjegyzékkel együtt, teljes, lezárt évfolyamban, kell 
átadni.  
A visszatartott iratokról külön jegyzéket kell készíteni. 
 

 
16. Hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme 

 
 

16.1. Hozzáférés az iratokhoz  
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Az Intézmény által kezelt iratok esetében biztosítani kell az illetéktelen hozzáférés 
megakadályozását.  
Az illetéktelen hozzáférés megakadályozása minden iratkezelést végző személy feladata az 
általa kezelt iratok vonatkozásában. 

 

Az Intézmény dolgozói csak azokhoz az iratokhoz, illetőleg adatokhoz férhetnek hozzá, 
amelyekre munkakörük ellátásához szükségük van, vagy amelyre az illetékes vezető 
felhatalmazást ad.  

A hozzáférési jogosultság naprakészen tartásáért az intézményvezető tartozik felelősséggel.  

 
 

16.2. Az iratok védelmét célzó utasítások 
 

Az iratokhoz a kiadmányozó döntése alapján az alábbi kezelési utasítások alkalmazhatók: 

a) „Saját kezű felbontásra!”, 

b) „Más szervnek nem adható át!”, 

c) „Nem másolható!”, 

d) „Kivonat nem készíthető!”, 

e) „Elolvasás után visszaküldendő!”, 

f) „Zárt borítékban tárolandó!” (a kezelésére vonatkozó utasítások megjelölésével), 

g) valamint más, az adathordozó sajátosságától függő egyéb szükséges utasítás. 

Az itt meghatározott kezelési utasítások nem korlátozhatják a közérdekű adatok 
megismerését. 

 
 

17. Irattári terv 
 
17.1. Az irattári terv kiadásra, módosításra történő előkészítése 
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Az intézményvezető az Intézmény által használt irattári tervét a jogszabályban kiadott irattári 
mintaterv figyelembevételével állítja össze. 

 

Az irattári mintaterv alapján készült egyedi irattári tervben nem szabad megváltoztatni az 
egyes irattári tételek selejtezésére, vagy levéltárba adására vonatkozó, az irattári 
mintatervben megjelölt határidőket. 
 
17.2. Az irattári tételek kialakítása 

 

Az ügyiratokat, irategyütteseket - az Intézmény ügyköreit az azonos tárgyú egyedi ügyekig 
lemenő részletességgel felsoroló jegyzék segítségével - tárgyi alapon kell tételekbe sorolni.  

 

Az irattári tétel egy vagy több tárgykör (ügykör) irataiból is kialakítható, annak 
figyelembevételével, hogy: 

a) egy irattári tételbe csak azonos levéltári megőrzést igénylő vagy meghatározott 
időtartam eltelte után selejtezhető iratok sorolhatók be; 

b) az egyes irattári tételek megfelelő alapul szolgálnak az éves ügyiratforgalmi és 
hatósági statisztikai adatszolgáltatáshoz; 

c) az Intézmény hatékony működtetése egy adott funkciót illetően az ügykörök milyen 
mélységű áttekintését igényli. 

 

Külön irattári tételeket lehet kialakítani iratfajta alapján 

a) a jogszabályban vagy belső utasításban előírt, különböző célú és adattartalmú 
nyilvántartásokból; 

b) az a) pont szerinti nyilvántartások alapirataiból, ha azokat külön irattári egységként 
kell kezelni; 

c) a választott testületek, bizottságok, valamint az Intézmény működése szempontjából 
meghatározó jelentőségű, rendszeresen megtartott értekezletek irataiból (ideértve az 
előterjesztéseket, a jegyzőkönyveket vagy emlékeztetőket és a határozatokat is), 
továbbá a belső utasításokból. 
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17.3. Az iratok selejtezhetősége 
 

Az egyes irattári tételekhez kapcsolódóan meg kell határozni, hogy 

- melyek azok az irattári tételek, amelyek iratai nem selejtezhetők, és  

- melyek azok, amelyek iratait meghatározott idő eltelte után ki lehet selejtezni.  

 

A nem selejtezhető irattári tételek esetében meg kell jelölni azt is, hogy melyek azok, amelyek 
iratait meghatározott idő eltelte után levéltárba kell adni, és melyek azok, amelyek 
megőrzéséről az iratképző - határidő megjelölése nélkül - helyben köteles gondoskodni.  

A nem selejtezhető és levéltárba adandó irattári tételek, továbbá a selejtezhető irattári tételek 
esetében meg kell jelölni az irattári őrzés időtartamát.  

A személyes adatot tartalmazó iratok őrzési és selejtezési idejét a célhoz kötött adatkezelés 
követelményére tekintettel kell meghatározni. A nem selejtezhető iratok levéltárba adásának 
határidejét az Ltv. 12. §-ában foglaltak figyelembevételével kell meghatározni. 

 

Amennyiben más jogszabály nem határoz meg őrzési időtartamot akkor a központi irattári 
mintatervben foglaltak alapján kell rendelkezni. 
 
17.4. Az irattári terv szerkezete és rendszere 

 

Az irattári terv szerkezetét és rendszerét 

- a címmel ellátott irattári tételek csoportosításával, továbbá  

- a szerv ügykörei között meglévő tartalmi összefüggések alapján elvégzett 
rendszerezéssel 

kell kialakítani. 
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Az irattári terv két részből áll: 

- általános részből és 

- különös részből. 

 

Az általános részbe az Intézmény működtetésével kapcsolatos (több szervezeti egységet is 
érintő) irattári tételek tartoznak. 

 

A különös részbe az Intézmény alapfeladataihoz kapcsolódó irattári tételek tartoznak. 
 

Az Intézmény ügykörei között meglévő tartalmi összefüggések alapján elvégzett 

rendszerezés eredményeként az irattári tételeket különböző  

- főcsoportokba,  

- azon belül pedig csoportokba  

- a csoporton belül alcsoportokba  

kell besorolni.  

 

Az irattári terv különös részén belül a főcsoportok szervezeti egységenként is kialakíthatók. 

 

A csoportosított, címmel ellátott és rendszerezett irattári tételeket az irattári tervben elfoglalt 
helyüknek megfelelő azonosítóval (irattári tételszámmal) kell ellátni. 

 
Az irattári tervet évente felül kell vizsgálni. 
 
 
 

19. A tanügyi nyilvántartások 
 
 

19.1. A beírási napló 
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Az iskolába, a kollégiumba felvett tanulók nyilvántartására beírási naplót kell vezetni. A beírási 
napló a tanköteles tanulók iskolai nyilvántartására is szolgál. A beírási naplót az iskola vezetője 
által kijelölt tanügyi titkárság alkalmazottjai vezetik. 

 

A tanulót akkor lehet a beírási naplóból törölni, ha a tanulói jogviszony megszűnt. A törlést a 
megfelelő záradék bejegyzésével kell végrehajtani. 

 

Ha az iskola sajátos nevelési igényű tanuló nevelését, oktatását is ellátja, a beírási naplóban 
fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító szakértő és rehabilitációs bizottság  

- nevét,  

- címét,  

- a szakvélemény számát, 

- kiállításának keltét,  

- a felülvizsgálat időpontját. 

Az iskola a fenti adatok alapján minden év június 30-áig megküldi az illetékes szakértői és 
rehabilitációs bizottság részére azon tanulók nevét - a bizottsági szak-vélemény számával 
együtt -, akiknek a felülvizsgálata a következő tanévben esedékes. 
 
 
 
19.2. Az elektronikus napló 
 

A tanórai, a tanórán kívüli foglalkozásokról a nevelő munkát végző, illetve a foglalkozást tartó 
pedagógus, foglalkozási naplót vezet az intézmény elektronikus napló szerverén, névre szóló 
felhasználói adatokkal. 
 
Az elektronikus napló archiválása a tanév végén, elektronikus adathordozón történik, őrzési 
idő az irattári tervnek megfelelően. 
 
 

19.3. A törzslap 
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Az iskola a tanulókról - a tanévkezdést követő harminc napon belül - nyilvántartási lapot (a 
továbbiakban: törzslap) állít ki. A törzslapon fel kell tüntetni az iskola nevét, címét, OM 
azonosítóját és a tanuló azonosító számát. A törzslap csak a közoktatási törvény 2. számú 
mellékletében meghatározott adatokat tartalmazhatja. Az iskolában a törzslapon fel kell 
tüntetni a tanuló év végi szöveges minősítéseit, osztályzatait, továbbá a tanulók ügyeivel 
kapcsolatos döntéseket, határozatokat. 

 

Ha az iskola testi, érzékszervi, értelmi vagy más fogyatékos tanuló nevelését-oktatását is 
ellátja, a törzslapon fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító szakértő és rehabilitációs 
bizottság nevét, címét, a szakvélemény számát és kiállításának keltét, a felülvizsgálat 
időpontját. 

 

A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett - a rendelkezésre álló iratok, adatok alapján - 
póttörzslapot kell kiállítani. A póttörzslapot a fentebb leírtak (1-2 bekezdés) szerint kell 
kiállítani. 
 
 
19.4. A bizonyítvány 
 

A közoktatásban a tanuló által elvégzett évfolyamokról kiállított év végi bizonyítványokat egy 
bizonyítványkönyvbe (a továbbiakban együtt: bizonyítvány) kell bevezetni, függetlenül attól, 
hogy a tanuló hányszor változtatott iskolát, iskolatípust. Az egyes évfolyamokról a 
bizonyítványt a törzslap alapján kell kiállítani. A tanuló által elvégzett évfolyamokról év végi 
bizonyítványt kell kiállítani. A bizonyítványban fel kell tüntetni az iskola OM azonosítóját és a 
tanuló azonosító számát. A bizonyítványban, záradék formájában, fel kell tüntetni az érettségi 
vizsga letételét. 

 

Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról - kérelemre - a törzslap (póttörzslap) alapján 
másodlat állítható ki. A másodlatért a külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket 
kell leróni. 

 

Törzslap (póttörzslap) hiányában az iskolában meglévő nyilvántartások alapján - kérelemre - 
pótbizonyítvány állítható ki. A pótbizonyítvány azt tanúsítja, hogy a tanuló melyik évfolyamot, 
mikor végezte el. 
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Ha az iskolában minden nyilvántartás megsemmisült, a pótbizonyítványban csak azt lehet 
feltüntetni, hogy az abban megjelölt személy az iskola tanulója volt. Ilyen tartamú 
pótbizonyítvány akkor állítható ki, ha a volt tanuló 

- írásban nyilatkozik arról, hogy a megjelölt tanévben az iskola mely évfolyamán tanult, és 

- nyilatkozatához csatolja volt tanárának vagy két évfolyamtársának igazolását. 

 

A tanár nyilatkozata akkor fogadható el, ha a jelzett időszakban az iskolában tanított. A volt 
évfolyamtársaknak be kell mutatniuk bizonyítványukat. 
 
19.5. A tantárgyfelosztás és az órarend 
 

Az iskolai pedagógiai munka tervezéséhez, a pedagógusok kötelező óraszámának (foglalkozási 
idejének), a kötelező óraszámba beszámítható feladatainak, munkáinak meghatározásához 
tantárgyfelosztást kell készíteni. A tantárgyfelosztást az iskola igazgatója - a nevelőtestület 
véleményének kikérésével - hagyja jóvá. 

 

A tantárgyfelosztás alapján készített órarend tartalmazza a tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozások rendjét. 
 
19.6. A jegyzőkönyv 
 

Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha jogszabály előírja, továbbá ha a nevelési-oktatási intézmény 
nevelőtestülete, szakmai munkaközössége a nevelési-oktatási intézmény működésére, a 
tanulókra vagy a nevelő-oktató munkára vonatkozó kérdésben határoz (dönt, véleményez, 
javaslatot tesz), illetőleg, ha a jegyzőkönyv készítését rendkívüli esemény indokolja, s 
elkészítését a nevelési-oktatási intézmény vezetője elrendelte. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia 
kell elkészítésének helyét, idejét, a jelenlévők felsorolását, az ügy megjelölését, az ügyre 
vonatkozó lényeges megállapításokat, így különösen az elhangzott nyilatkozatokat, a hozott 
döntéseket, továbbá a jegyzőkönyv készítőjének az aláírását. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv 
készítője, továbbá az eljárás során végig jelen lévő alkalmazott írja alá. 
 
 
19.7. A tanügyi nyilvántartások vezetése 
 

A pedagógus csak a nevelő-oktató munkával összefüggő feladatokhoz nélkülözhetetlen 
ügyviteli tevékenységet köteles elvégezni. 
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Az osztályfőnök vezeti az elektronikus naplót, a törzslapot, és kiállítja a bizonyítványt, vezeti a 
továbbtanulással összefüggő nyilvántartást.  
 

A törzslap személyi és tanév végi adatainak a bizonyítvánnyal való egyeztetéséért az 
osztályfőnök és az iskola igazgatója által kijelölt két összeolvasó pedagógus, illetve a 
pedagógus és a tanügyi titkárság munkatársai a felelősek. A törzslapra és a bizonyítványba a 
tanulókkal kapcsolatos határozatokat, valamint a továbbtanulásra vonatkozó bejegyzéseket a 
megfelelő záradékkal kell feltüntetni. Az iskola által vezetett törzslap közokirat. 

 

A hibás bejegyzéseket a tanügyi nyilvántartásokban áthúzással kell érvényteleníteni, oly 
módon, hogy az olvasható maradjon, és a hibás bejegyzést helyesbíteni kell. A javítást 
aláírással, keltezéssel és az iskola körbélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni. 

 

Névváltozás esetén - a volt tanuló kérelmére, az engedélyező okirat alapján - a megváltozott 
nevet a törzslapra be kell jegyezni, az iskolai bizonyítványt, beleértve az érettségi vizsgáról 
kiállított bizonyítványt ki kell cserélni. A bejegyzést és a cserét a bizonyítványt kiállító iskola, 
illetve jogutódja, jogutód nélkül megszűnt iskola esetén az végzi, akinél a megszűnt iskola 
iratait elhelyezték. 

 

Ha a bizonyítvány kiadását követően derül ki, hogy az iskola hibás adatokat vezetett be a 
bizonyítványba, a hibás bizonyítványt az e pont 1-2 bekezdésében meghatározottak szerint ki 
kell cserélni. A cseréért díjat nem kell fizetni. 
 
19.8. A bizonyítvány-nyomtatványok kezelése 
 

Az iskola az üres bizonyítvány-nyomtatványokat köteles zárt helyen elhelyezni oly módon, 
hogy ahhoz csak az igazgató vagy az általa megbízott személy férjen hozzá. 

Az iskola az elrontott és nem helyesbíthető, illetve a kicserélt bizonyítványról jegyzőkönyvet 
készít, és a bizonyítványt megsemmisíti. 

Az iskola nyilvántartást vezet 

- az üres bizonyítvány-nyomtatványokról, 

- a kiállított és kiadott bizonyítvány-nyomtatványokról, 
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- az elrontott és megsemmisített bizonyítványokról. 
 
 

20. Értelmező rendelkezések 
 
 

E szabályzat alkalmazásában 

- átmeneti irattár: a közfeladatot ellátó szerv által az iktatóhelyhez kapcsolódóan 
kialakított olyan irattár, amelyben az irattári anyag meghatározott időtartamú átmeneti, 
selejtezés vagy 

központi irattárba adás előtti őrzése történik; 

- átadás: irat, ügyirat vagy irat-együttes kezelési jogosultságának dokumentált átruházása; 

- beadvány: valamely szervtől vagy személytől érkező papíralapú vagy elektronikus irat; 

- csatolás: iratok, ügyiratok átmeneti jellegű összekapcsolása; 

- elektronikus tájékoztatás: olyan kiadmánynak nem minősülő elektronikus dokumentum, 
amely az iktatási számról, az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, 
az ügy ügyintézőjéről és az ügyintéző hivatali elérhetőségéről értesíti az ügyfelet; 

- expediálás: az irat kézbesítésének előkészítése, a küldemény címzettjének 
(címzettjeinek), adathordozójának, fajtájának, a kézbesítés módjának és időpontjának 
meghatározása; 

- iktatás: az iratnyilvántartásba vétele, iktatószámmal történő ellátása az érkeztetést vagy 
a keletkezést követően az iktatókönyvben, az iraton és az előadói íven; 

- iktatókönyv: olyan nem selejtezhető, hitelesített iratkezelési segédeszköz, amelyben az 
iratok iktatása történik; 

- iktatószám: olyan egyedi azonosító, amellyel a közfeladatot ellátó szerv látja el az 
iktatandó iratot; 

- irattári tétel: az iratképző szerv vagy személy ügykörének és szervezetének megfelelően 
kialakított legkisebb - egyéni irattári őrzési idővel rendelkező - irattári egység, amelybe 
több egyedi ügy iratai tartozhatnak; 

- irattári tételszám: az iratnak az irattári tervben meghatározott tárgyi csoportba és 
iratfajtába sorolását, selejtezhetőség szerinti csoportosítását meghatározó kód; 
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- irattárba helyezés: az ügyirat irattári tételszámmal történő ellátása és irattárban történő 
dokumentált elhelyezése, illetve kezelési jogának átadása az irattárnak az ügyintézés 
befejezését követő vagy annak felfüggesztése alatti átmeneti időre; 

- kezelési feljegyzések: az ügyirat vagy az egyes irat kezelésével kapcsolatos, ügykezelőnek 
szóló vezetői vagy ügyintézői utasítások; 

- kézbesítés: a küldeménynek kézbesítő szervezet, személy, adatátviteli eszköz útján 
történő eljuttatása a címzetthez; 

- központi irattár: a közfeladatot ellátó szerv több szervezeti egysége irattári anyagának 
őrzésére szolgáló irattár; 

- küldemény: az irat vagy tárgy, amelyet kézbesítés céljából burkolatán vagy a hozzá 
tartozó listán címzéssel láttak el; 

- küldemény bontása: az érkezett küldemény biztonsági ellenőrzése, felnyitása, 
olvashatóvá tétele; 

- levéltárba adás: a lejárt helyben őrzési idejű, maradandó értékű iratok teljes és lezárt 
évfolyamainak átadása az illetékes közlevéltárnak; 

- másodlat: az eredeti irat egyik hiteles példánya, amelyet az első példánnyal azonos 
módon hitelesítettek; 

- másolat: az eredeti iratról szöveg-azonos és alakhű formában, utólag készült egyszerű 
(nem hitelesített) vagy hiteles (hitelesítési záradékkal ellátott) irat; 

- megsemmisítés: a kiselejtezett irat végleges, a benne foglalt információ helyreállításának 
lehetőségét kizáró módon történő hozzáférhetetlenné tétele, törlése; 

- mellékelt irat: az iratnak nem szerves része, tartozéka, attól - mint kísérő irattól - 
elválasztható; 

- melléklet: valamely irat szerves tartozéka, annak kiegészítő része, amely elválaszthatatlan 
attól; 

- selejtezés: a lejárt megőrzési határidejű iratok kiemelése az irattári anyagból és 
megsemmisítésre történő előkészítése; 

- szerelés: ugyanahhoz az ügyirathoz tartozó ügyiratdarabok (elő- és utóiratok) végleges 
jellegű összekapcsolása, amelyet az iktatókönyvben és az iratokon egyaránt jelölni kell; 

- szignálás: az ügyben eljárni illetékes szervezeti egység és/vagy ügyintéző személy 
kijelölése, az elintézési határidő és a feladat meghatározása; 
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- továbbítás: az ügyintézés során az irat eljuttatása az egyik ügyintézési ponttól a másikhoz, 
amely elektronikusan tárolt irat esetén megvalósulhat az irathoz való hozzáférés 
lehetőségének biztosításával is; 

- ügyintéző: az ügy intézésére kijelölt személy, az ügy előadója, aki az ügyet döntésre 
előkészíti; 

- ügyirat: egy ügyben keletkezett valamennyi irat; 

- ügykör: a szerv vagy személy feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek meghatározott 
csoportja; 
- savmentes doboz: lignit, savas adalékanyagot és színezéket nem tartalmazó, papírból 
készített tárolóeszköz. 
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21. A szabályzat záró rendelkezései 
 
21.1. Az elektronikus iktatás 
 
Az iratkezelési szabályzat elektronikus iktatásra vonatkozó szabályokat nem tartalmaz, mivel az Intézménynél 
elektronikus iratkezelés - a szükséges feltételek hiányában - nem folyik. 
 
21.2. A szabályzat hatályba lépése 
 
A jóváhagyott Iratkezelési szabályzatot a munkatársak előtt ismertetni kell. A szervezeti egységek vezetői az 
ügyiratkezelés rendjét kötelesek ellenőrizni az irányításuk alá tartozó területen. 
A szabályzat végrehajtásáért felelős az intézmény valamennyi érintett dolgozója. 
 
Az Iratkezelési szabályzat és a mellékletei hatályba lép: 
 
2011. év január hó 01. napjától. 
 
 
 
 
··································· 
Szénégető Krisztina 
igazgató 
 
 
 
 
 
Mellékletek: 
- 1. sz. melléklet: Az intézményvezető tartós távolléte esetében az iratkezelés felügyeletét ellátó személy 
- 2. sz. melléklet: A küldemények szignálására - az intézményvezető megbízásából - jogosult személyek 
- 3. sz. melléklet: Az iratselejtezési bizottság tagjai 
- 4. sz. melléklet: Irattári terv 
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1. sz. melléklet 
 

Az intézményvezető tartós távolléte esetében az iratkezelés felügyeletét ellátó személy 
 
 
Tartós távollétem esetére felhatalmazom ......................................................... nevű dolgozót, hogy helyettem 
ellássa az ügyiratkezelés felügyeletét. 
 
A meghatalmazás tartalma, terjedelme: 
a) teljes körű,  
b) részleges, az alábbiak szerint:  
 ...................................................................................................................................................... 
………………............................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
………………............................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
………………............................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
………………............................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
………………............................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
………………............................................................................................................................... 
 
 
Kelt: ................................................. 
 
 
 ...................................................................  ...................................................................  
 meghatalmazó meghatalmazott 
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2. sz. melléklet 
 
 

A küldemények szignálására jogosult személyek 
 
 

 
Az Intézményhez érkezett küldemények szignálására az alább felsorolt dolgozók jogosultak: 
 
 Név Beosztás 
 
 ........................................................   ...................................................................  
 ........................................................   ...................................................................  
 ........................................................   ...................................................................  
 ........................................................   ...................................................................  
 ........................................................   ...................................................................  
 
 
 
Kelt: ........................................... 
 
 
  ...............................................................  
 intézményvezető 
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3. számú melléklet 
 

Az iratselejtezési bizottság tagjai 
 

 
Az irattárban tárolt adatok iratkezelési szabályzatban meghatározottak szerinti selejtezésének végrehajtására 
az Iratselejtezési Bizottság tagjának jelölöm ki a következő személyeket: 
 
 
……………………………… munkakörű, ………………………….. nevű személyt 
 
……………………………… munkakörű, ………………………….. nevű személyt 
 
……………………………… munkakörű, ………………………….. nevű személyt 
 
 
 
 
 
 
Kelt: ........................................... 
 
 
  ...............................................................  
 intézményvezető 
 
 
 
Záradék: 
 
Alulírottak aláírásunkkal igazoljuk, hogy tudomásul vettük a selejtezési bizottsági tagként való kijelölésünket, 
valamint azt hogy feladatunkat a szabályzat szerint kell ellátnunk. 
 
 
 
Kelt.: ………………………… 
 
 

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

…………………………………. 
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4. sz. melléklet 
 

Irattári terv 
 
 

Irattári 
tételszám 

Ügykör megnevezése Őrzési idő (év) 

Levéltári 
átadás 

ideje (év) 

1. Vezetési, igazgatási és személyi ügyek 

1. 

1. 

Intézményi ügyek     

1. Intézményi alapdokumentumok nem selejtezhető 15 

2. Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek nem selejtezhető 15 

3. Nevelőtestületi és összdolgozói  értekezlet jegyzőkönyvek nem selejtezhető 15 

4. Tantárgyfelosztás 5   

5. TISZK-kel kapcsolatos dokumentumok 15   

6. Belső szabályzatok  10   

7. Pályázatok 

 támogatási 
szerződésben 

meghatározott 
fenntartási és 

őrzési idő szerint   

8. Külföldi kapcsolatok  5   

9. 
Egyéb 

 ügykör 
függvényében   

2. 

Fenntartóval kapcsolatos dokumentumok     

1. Fenntartói irányítás 10   

2. Éves munkatervek, beszámolók, statisztikák 5   

3. Időszakos tervek, beszámolók, statisztikák 5   

4. 
Egyéb adatszolgáltatás 

 ügykör 
függvényében   

3. 

Jogi ügyek     

1. Megállapodások, szerződések 10   

2. Bírósági, államigazgatási ügyek 10   

3. Árajánlat, megrendelés 5   

4. 
Egyéb 

 ügykör 
függvényében   

4. 

Munkaügyi dokumentumok     

1. Személyzeti, bér- és munkaügy  50   

2. 
Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem, baleseti 
jegyzőkönyvek 10   
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3. Továbbképzés  10   

4. Meghatalmazás, megbízás  5   

5. Panaszügyek 5   

6. 
Egyéb 

ügykör 
függvényében    

5. 

Ellenőrzés     

1. Külső szervek ellenőrzése 10   

2. Belső ellenőrzés 10   

3. Egyéb belső szakmai ellenőrzés 10   
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Irattári tételszám Ügykör megnevezése Őrzési idő (év) 

Levéltári 
átadás 

ideje (év) 

2. Gazdasági ügyek     

2. 

1. Költségvetési, könyvelési, adó- és bérdokumentumok     

 

1. Éves költségvetés, költségvetési beszámolók  nem selejtezhető 15  

2. Számviteli, pénzügyi bizonylatok, iratok 10    

3. Adóügyek 5    

4. Személyi juttatások bizonylatai 5    

5. Társadalombiztosítás 50    

6. Egyéb ügykör függvényében     

2. 

Támogatások, juttatások, ellátások, térítési díjak     

1. Normatív finanszírozás  5   

2. A tanulók ellátása, juttatásai, térítési díjak  5   

3. Közbeszerzés  5   

4. Egyéb ügykör függvényében     

3. 

Nyilvántartások, engedélyek, tervrajzok, selejtezési és leltárral 
kapcsolatos dokumentumok     

1. Vagyonnyilvántartás, ingatlan nyilvántartás 10    

2. Épülettervrajzok, helyszínrajzok  nem selejtezhető 15 

3. Engedélyek  nem selejtezhető   15 

4. Leltár  10   

5. Selejtezés  10   

6. Egyéb ügykör függvényében      

3. Nevelési-oktatási ügyek     

3. 

1. 

Oktatással kapcsolatos dokumentumok     

1. Anyakönyvek, törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók nem selejtezhető   

2. Vizsgajegyzőkönyvek, osztályozóívek 5   

3. Naplók 5   

4. Érettségi vizsgaszervezés  5   

5. Középfokú beiskolázás  5   

6. Tanulói mérés, értékelés  5   

7. Tankönyvellátás  5   

8. Egyéb ügykör függvényében     

2. 

Tanulói jogviszonnyal kapcsolatos ügyek     

1. Tanulói jogviszony létesítése 20   

2. Magántanulói, vendégtanulói jogviszony létesítése 20   

3. Tanulói jogviszony megszűnése nem selejtezhető 20 

4. Jogviszony igazolások  20   

5. Tanulói jogviszonnyal kapcsolatos határozatok 5   

6. Diákigazolvány  5   

7. Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek, jegyzői értesítés  5   

8. 
Tanulók dolgozatai, témazárói, érettségi vizsgadolgozatok, 
egyéb vizsgadolgozatok 1    

9. Egyéb ügykör függvényében    

3. 
 Tanulói-szülői jogok     

1. Diákönkormányzat dokumentumai 5   
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2. Szülői Szervezet dokumentumai nem selejtezhető 15 

3. Gyermek- és ifjúságvédelmi dokumentumok 3   

4. Szaktanácsadói, szakértői dokumentumok 5   

5. Egyéb  ügykör függvényében   

  

4. 

Egyéb tanulói ügyek     

  1. Tantárgyi felmentés 2   

  2. 
Különóra, szakkör, szakirányváltás, szintváltás, egyéni 
foglalkozás, kikérő, tanulmányi verseny  2   

  3. Egyéb ügykör függvényében    
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Gyűjtőkörök 

 
I. Intézményi ügyek 

II. Intézményi alapdokumentumok 

III. Fenntartói irányítás 

IV. Gazdasági Hivatal anyagai 

V. Bizonyítvány másolat, másodlat 

VI. Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) 

VII. Megállapodások, szerződések 

VIII. Megrendelések 

IX. Középfokú beiskolázás 

X. Érettségi vizsga 

XI. Mérés, értékelés 

XII. Pedagógus továbbképzések 

XIII. Értekezletek, emlékeztetők, jegyzőkönyvek 

XIV. Rendezvények 

XV. Pályázatok 

XVI. Álláspályázatok 

XVII. Külföldi kapcsolatok 

XVIII. Tanulói ügyek 

XIX. Igazgatói utasítások, dicséretek, kitüntetések 

XX. Ellenőrzés 
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5.számú mellékle 

Gyűjtőköri Szabályzat 

A könyvtár gyűjtőköre 
 

A gyűjtőkört az intézmény által megfogalmazott és a nevelőtestület által jóváhagyott 
pedagógiai program határozza meg (ld. 3.1.4 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka 
pedagógiai eszköze, eljárásai 3.8 Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek, 3.9 A 
nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke. Könyvtár). Az állomány 
gyarapítása a mindenkori tantervi követelményeknek megfelelően, az igazgató jóváhagyása és 
kötelezettségvállalása, a nevelői és tanulói közösségek javaslatának figyelembevételével 
történik.  

Gyűjteményszervezés 
 
A gyűjtemény összetételének tükröznie kell 
 

 a pedagógiai program célkitűzéseit, 

 a tantárgyi szerkezetet, 

 a pedagógus-továbbképzés irányát, 

 az iskola nem pedagógus dolgozóinak szakmai dokumentumigényét, 

 a művelődési és ismeretszerzési igényeket. 
 

Főgyűjtőkör 
 
 A főgyűjtőkörbe tartozó irodalmat az anyagi lehetőségek keretei között a könyvtár 
teljességgel gyűjti. 
 
Közgazdasági szakirodalom 
 
 elméleti gazdaságtan 
 pénzügy, számvitel, kontrolling 
 mikroökonómia, 
 makroökonómia 
 bankügy 
 marketing 
 
Az anyanyelvi és idegen nyelvi képzéssel kapcsolatos szakirodalom, nyelvkönyvek. 
 
Tekintettel arra, hogy az oktatott idegen nyelvek az iskolába jelentkező diákok érdeklődésétől 
jelentős mértékben függ, az ezzel kapcsolatos irodalom válogatása nagy körültekintést igényel 
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mind a könyvtárostanártól, mind a szaktanároktól. Legnagyobb súllyal az angol nyelv oktatása 
folyik, így az ezzel kapcsolatos irodalom gyűjtése a legfontosabb. 
 
Informatika 
 

Mellékgyűjtőkör 
 
 A mellékgyűjtőkör területéről a könyvtár válogatva gyűjti az irodalmat, történelem 
esetében elsősorban a 20. század történetét, a földrajz esetében a gazdaságföldrajzot. 
 
 történelem 
 földrajz 
  
Kiemelt gyűjtőköri terület 
 

A II. Rákóczi Ferenccel és az iskola történetével foglalkozó dokumentumok. 
 
 A pályaválasztással és az egyes szakmák ismertetésével kapcsolatos dokumentumokat 
az iskola a profiljának megfelelően gyűjti. 
 
 

Az állomány tagolása 
 

A könyvtár állománya az alábbi dokumentumfajtákból áll: 
 

 könyv, 

 tankönyv: munkatankönyv, tartós tankönyv, 

 folyóirat,, 

 audiókazetta, 

 videokazetta, 

 CD, 

 DVD, 

 floppy 

 időleges nyilvántartású dokumentum, (ide tartoznak az iskolai szabályzatok, a 
pedagógiai program) 

 muzeális értékű dokumentum. 
 
 

Tankönyvek 
Munkatankönyvek: a tanárok által használt tankönyvek 
Tartós tankönyvek: a diákok által a teljes tanévre kikölcsönzött tankönyvek. 
Közgazdaság 
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 elméleti gazdaságtan 
 pénzügy, számvitel, kontrolling 
 mikroökonómia, 
 makroökonómia 
 bankügy 

marketing 
 

Informatika 
A közoktatási tárgyak tankönyvei 
 
Szakkönyvek 
 

Az oktatott közoktatási és szaktárgyak könyvei, a nyelvoktatáshoz szükséges könyvek, 
pedagógiai könyvek. Az iskola szakdolgozói számára szükséges dokumentumok. 
 
Szépirodalom 
 

Kötelező olvasmányok és a művelődést szolgáló szépirodalmi művek. 
 
Kézikönyvek 
 

 szótárak, 

 általános lexikonok, 

 szaklexikonok, 

 enciklopédiák, 
 
amelyek az általános tájékozódást, valamint a tanulást és továbbképzést szolgálják. 
 
Folyóiratok 
 

Az oktatott tantárgyakhoz, a pedagógiai, és az általános tájékozódást és a művelődés 
szolgáló folyóiratok, valamint napi és hetilapok. 
 
Elektronikus dokumentumok (CD, DVD, videokazetta) 
 

Az elektronikus dokumentumokat a hagyományos dokumentumokkal azonos 
területeken gyűjti a könyvtár. 

Állománygyarapítás 
 

Az állománygyarapítás vétel és ajándék útján történik. Ennek anyagi fedezetét az 
iskolai költségvetésben kell biztosítani. A fölhasználásért a könyvtárostanár felelős. 
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Könyvtári állományba kerülő dokumentumot csak a könyvtáron keresztül lehet 
beszerezni. Amennyiben az iskola munkatársa konferencián vagy más rendezvényen olyan 
dokumentumot vásárol, ami kizárólag azon a rendezvényen kapható, az iskola nevére kiállított 
számlával és az iskola igazgatójának előzetes írásbeli engedélyével a dokumentum könyvtári 
állományba vehető. 
 

A gyűjtőkörbe nem tartozó dokumentumot ajándékként sem szabad állományba 
venni. 

A beszerzés forrásai 
Vétel 
 

 országos tankönyvlista, 

 kiadói katalógusok, 

 kereskedelmi katalógusok 

 Magyar Nemzeti Bibliográfia, 

 más könyvtárak elektronikus katalógusai, 

 megtekintésre küldött dokumentumok megvásárlása, 

 folyóirat-katalógusok, 

 internetes források 
 
Ajándék 
 

A könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum, amelyet más intézmény vagy 
magánszemély térítésmentesen adott a könyvtárnak. 
 

A könyvtári állomány jellemzése 
 
 Tekintettel arra, hogy a könyvtár egyidős az iskolával, így lehetnek az állományában 
muzeális értékű dokumentumok is, amelyek nem csak tartalmuk miatt értékesek, hanem 
könyvészeti szempontból is. Az állományon minden kor rajta hagyta a bélyegét, ami miatt 
különösen érdekes. Az utóbbi évek csökkenő anyagi lehetőségei nem biztosítják az olyan 
mértékű állománygyarapítást, mint amit az oktatás és az érdeklődés indokolna. 
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6. számú melléklet 
 

Gyakornoki szabályzat 
 
A „2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről”, valamint a „326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról” - figyelembe 
véve az Mt. és az „1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról” vonatkozó 
szabályait  – alapján a következő eljárásrendet kerül alkalmazásra 
 

   1. Fogalmak meghatározása 
Gyakornok: az a közalkalmazott, aki nem rendelkezik három évet meghaladó szakmai 

gyakorlattal, és az alaptevékenységhez tartozó munkakörbe, határozatlan 
időre történik a kinevezése.  
„A gyakornoknak a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje tanítók, általános és 

középiskolai tanárok esetében a teljes munkaideje ötven százaléka, … lehet.” 
Az intézmény alaptevékenységével összefüggő munkakör: 

a gyakornoki idő kikötése szempontjából alaptevékenységnek minősül minden 
olyan tevékenység, amelynek ellátására a közalkalmazottakról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet mellékletében meghatározottak szerint 
pedagógus munkakörben, pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátására 
létesített ügyintéző-szakértő, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó, 
ügyintéző munkakörben foglalkoztatják a közalkalmazottat. 

Gyakornoki idő:  
A gyakornok számára a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor, a 
kinevezésben, munkaszerződésben két év gyakornoki idő kikötése kötelező. 
A két év gyakornoki időbe a foglalkoztatási jogviszony létesítése előtt 
megszerzett szakmai gyakorlat idejét be kell számítani azzal, hogy gyakornoki 
időként a két évből hátra levő időt kell a kinevezésben, a munkaszerződésben 
rögzíteni. Ha az ilyen módon számított gyakornoki idő lejárta és a minősítő 
vizsga között kevesebb, mint egy hónap lenne hátra, a gyakornoki időt egy 
hónappal vagy a pedagógus kérésére legfeljebb hat hónappal meg kell 
hosszabbítani. 

Gyakornoki program:  
egy olyan folyamat, amelynek során a „pályakezdő” megismeri a munkahely 
belső értékeit, szervezeti kultúráját, meghatározott módszertan alapján 
támogatást kap, hogy megtalálja helyét a munkaszervezetben, mintát kap a 
feladatok hatékony elvégzéséhez. 

Kezdő szakasz:  
a gyakornoki program első szakasza, mely kb. az első év végéig tart. Jellemző 
tipikus viselkedés mód, hogy a gyakornok megfontolt, általában racionális, de 
rugalmatlan. Ez a szakasz elsősorban a gyakorlatszerzés szintje, amikor a valós 
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gyakorlatszerzés sokkal fontosabb, mint a verbális információ. Az elméleti tudás 
vezérli elsődlegesen a gyakornokot. 

Haladó szakasz:  
a gyakornoki program második szakasza, mely kb. a második év végéig tart. 
Jellemző tipikus viselkedés mód, hogy a gyakornok már képes mindent 
megfigyelni, nem vész el a részletekben.  Ez a szakasz az eseti tudás szintje, mely 
személy és kontextus függő. A tapasztalat befolyásolja a viselkedést. 

Befejező szakasz:  
a gyakornoki program harmadik szakasza, mely kb. a harmadik év végéig tart. 
Jellemző tipikus viselkedés mód, hogy a gyakornok képes már arra, hogy 
racionálisan, tudatosan kiválassza, hogy mit fog tenni, prioritásokat határoz 
meg, képes a tanulási-tanítási folyamat ésszerű irányítására. 
A folyamat minősítő vizsga letételével zárul, amelyben a gyakornok a 
Pedagógus I. kategóriához szükséges minősítési eljárásban vesz részt. 

Szakmai segítő:  
az intézményvezető által kijelölt pedagógus (pedagógusok), aki rendelkezik 
legalább tíz éves gyakorlattal, legalább öt éve az intézmény alkalmazottja, 
szakterületének kiváló képviselője. 

Közvetlen felettes:  
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a pedagógus 
munkaköri leírásában közvetlen felettesként megjelölt személy. 

2.  A szabályzat területi, személyi hatálya 
Jelen szabályzat a BGSZC II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Közgazdasági Szakközépiskolája, 1075 
Budapest, Wesselényi utca 38. pályakezdő, valamint az E-H fizetési osztályba sorolt, az 
intézmény alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörbe, határozatlan időre 
kinevezett közalkalmazottaira terjed ki, amennyiben nem rendelkeznek a munkakörhöz 
szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget igénylő, a három évet meghaladó 
időtartalmú szakmai gyakorlattal, valamint kiterjed az intézményvezető által szakmai segítői 
feladatok ellátásával megbízott közalkalmazottaira. 

3.  A szabályzat időbeli hatálya 
Jelen szabályzat 2016. január elsejétől visszavonásig hatályos. 

4.  A szabályzat módosítása 
A szabályzatot módosítani kell, amennyiben a benne foglaltakat érintő jogszabályváltozás 
következik be, valamint amennyiben a nevelőtestület legalább fele írásban kéri. 

5.  A szabályzat célja 

A szabályzat célja a gyakornokok felkészítésének, beilleszkedésük segítésének megalapozása, 
a foglalkoztatási feltételek rögzítése, annak érdekében, hogy segítse a gyakornokok 
tudásának, képességeinek, készségeinek fejlesztését, alakítsa, fejlessze az elkötelezettségüket 
a pedagógushivatás iránt, segítse az oktatás ágazati céljaival, az intézményi célokkal való 
azonosulást.       
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6.  A gyakornok felkészítésének szakaszai 

A gyakornoki időt a Kinevezésben kell kikötni. A gyakornoki idő az E fizetési osztályba sorolt 
közalkalmazott esetén két év, az F-H fizetési osztályba sorolt közalkalmazott esetén három év. 

A gyakornok felkészítésének lehetséges szakaszolása. 

 
 

Szakasz megnevezése Elvárás 
 

„kezdő”  Csak minimális 
készséget lehet 
elvárni a tanítás 
terén 

 Szabályok 
követése 

 

„haladó”  Szabályok 
követése 

 Kontextusok 
felismerése, 
rendszerezése 

 Gyakorlati tudás 
megalapozása 

„befejező szakasz”  Tudatosság 
 Tervszerűség 
 Prioritások 

felállítása 
 Gyakorlati tudás 

 

 
A további fejlődési szakaszok már túlmutatnak a gyakornoki időn. (jártas szint, szakértő szint) 

6.1  Általános követelmények a „kezdő szakaszban” 
A gyakornok ismerje meg: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, különösen 

a) általános rendelkezések (a törvény szabályozási köre, alapelvek, a 
tankötelezettség, a nevelő és oktató munka pedagógiai szakaszai), 

b) a gyermek, a tanuló és a szülő jogai és kötelességei, 

c) a pedagógus jogai és kötelességei, 

d) a közoktatás intézményei, ezen belül azt az intézménytípus, amelyben dolgozik, 

e) a működés általános szabályai, 
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f) a működés rendje, 

g) a szakmai munkaközösség, 

h) a tanulók közösségei, a diákönkormányzat. 

 A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról, különösen 

a) a működés rendje, 

b) a nevelőtestület, 

c) a szakmai munkaközösség, 

d) a diákönkormányzat, 

e) 2. számú melléklet, 

f) 4. számú melléklet; 

 az  intézmény nevelési, pedagógiai programját, ezen belül különösen 

a) Az intézmény küldetését, jövőképét 

b) az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, céljait, 
feladatait, eszközeit, eljárásait, 

c) a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, 

d) a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, 

e) a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 
tevékenységet, 

f) a tehetség-, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységet, 

g) az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és választható 
tanórai foglalkozásokat, valamint azok óraszámait, az előírt tananyagot és 
követelményeit, 

h) az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és 
taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes 
igénybevétele biztosításának kötelezettségét, 

i) az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit, 

j) az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és 
formáit,  

k) a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének 
követelményeit, formáját, 

l) moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését és minősítését, 
valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe. 
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 az intézmény egészségnevelési, környezeti nevelési programját; 

 az intézmény minőségirányítási programját, különösen: 

a) az intézmény működésének folyamatát,  

b) ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési 
feladatok végrehajtását, 

c) az intézményben, pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 
teljesítményértékelésének szempontjait és értékelés rendjét,  

d) a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói 
minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát; 

 az intézmény szervezeti és működési rendjét az SZMSZ alapján, különösen  

a) a gyermekek, a tanulók fogadásának (nyitva tartás) és a vezetőknek a nevelési-
oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét, 

b) a pedagógiai munka belső ellenőrzés rendjét, 

c) a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok 
ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket, 

d) a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a gyermekjóléti 
szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi 
szolgáltatóval való kapcsolattartást, 

e) az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával 
kapcsolatos feladatokat,) 

f) az intézményi védő, óvó előírásokat, 

g) a rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendőket, 

h) a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formáit, 

i) a diákönkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti 
kapcsolattartás formáját és rendjét, a diákönkormányzat működéséhez 
szükséges feltételeket (helyiségek, berendezések használata, költségvetési 
támogatás biztosítása), 

j) az iskolai könyvtár működési rendjét; 

 az intézmény házirendjét, különösen 

a) tanulói jogokat és kötelezettségeket milyen módon lehet gyakorolni, illetve kell 
végrehajtani,  

b) tanulói munkarendet,  

c) a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét,  

d) az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó 
területek használatának rendjét,  
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e) az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó 
iskolán kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartást  

f) a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására 
vonatkozó rendelkezéseket, 

g) a tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának 
rendjét és formáit, 

h) a tanulók jutalmazásának elveit és formáit, 

i) a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit, 

j) a tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási 
kérdéseket. 

 az intézményi érdekképviseleti szervek működését, dokumentumát, tisztségviselőit; 

 az intézményi képviseleti szervek működését, dokumentumát, tisztségviselőit; 

 az intézmény éves munkatervét; 

 a tanügy-igazgatási dokumentumokat, ezek alkalmazásának módját; 

 a munkavédelemre, balesetvédelemre, tűzvédelemre vonatkozó általános 
szabályokat; 

 az intézmény gyakornoki szabályzatát. 

6.2 Általános követelmények a „haladó szakaszban” 
A gyakornok ismerje meg: 

 a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, különösen 

a) az ágazati irányítás, az oktatásért felelős miniszter és a Kormány szabályozási 
feladatai, 

b) a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal, 

c) a közoktatás országos mérési feladatai, 

d) a fenntartói irányítás, a fenntartói minőségirányítási program, az intézménnyel 
szemben támasztott elvárások, 

e) a közoktatási intézmény ellenőrzése; 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt, és a 138/1992. (X. 8.) 
Korm. rendelet kapcsolódó szakaszait, különösen 

a) a közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, 

b) fegyelmi felelősség, 

c) munkaidő, pihenőidő, 

d) a közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszere; 
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 az intézmény nevelési, pedagógiai programját, ezen belül különösen: 

a) a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat, 

b) a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programot,  

c) a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet, 

d) a szülő, tanuló, iskolai pedagógus együttműködésének formáit, 
továbbfejlesztésének lehetőségeit, 

e) az intézményi belső vizsgák rendjét, az állami vizsgák rendjét; 

 Az intézmény panaszkezelési eljárását. 

6.3  A szakmai munkakörhöz kapcsolódó speciális követelmények „a kezdő szakaszban” 

A gyakornok ismerje meg: 

 az  intézmény nevelési, pedagógiai programját, ezen belül például: 

a) szakközépiskolai szakmai programot, 

b) oktatásszervezés gyakorlati feladatait, 

c) az intézménybe járó gyermekek, tanulók sajátos felkészítésének problémáit, 

d) az intézmény IKT eszközeit,  

6.4 A szakmai munkakörhöz kapcsolódó speciális követelmények a  „haladó szakaszban”: 

 a gyakornok mélyítse el ismereteit: 

a) A tanított korosztály életkori sajátságai, pszichológiai fejlődése területén, 

b) Tanulói kompetenciák fejlesztése területen (szakmai, módszertani fejlődés), 

c) A fejlesztésre orientált tanulási folyamat irányítása területén 
(tanulásszervezés), 

d) Tehetséggondozás területén, 

e) Hátránykompenzálás területén, 

f) Az adott műveltségterület (tantárgy) módszertanában, 

g) Az oktatáshoz kapcsolódó eszközök használata területén; 

 a gyakornok fejlessze képességeit: 

a) szociális tanulás, 

b) az önálló tanulás képességének fejlesztése (élethosszig tartó tanulás), 

c) kommunikáció a tanulókkal, szülőkkel, munkatársakkal, 

d) konfliktuskezelési technikák megszerzése, fejlesztése, 

e) időgazdálkodás, tervezés, tudatosság. 
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7.  A gyakornoki munkavégzés speciális szabályai 

 A gyakornok a kötelező órák teljesítésén túli feladatok közül csak a nevelőtestület 
munkájában való részvételre, továbbá a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és 
befejező munkákra kötelezhető. Kötelező órán túli többlettanítás csak abban az 
esetben rendelhető el a gyakornok számára, ha a betöltött munkakör feladatainak 
ellátás betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált. 

 A gyakornok osztályfőnöki megbízást csak írásbeli hozzájárulásával kaphat. 

 A kötelező óra és a heti teljes munkaidő közti időben a gyakornok órát látogat, 
konzultál a szakmai segítővel, szükség szerint az intézményvezetővel, egyéb 
munkatársakkal. 

 Óralátogatás: legalább heti egy óra. (az azonos tantárgyat tanító pedagógus óráján, az 
általa tanított osztályokban más órán, a szakmai segítő óráján, tanórán kívüli 
foglakozáson) 

 Az óralátogatást rövid megbeszélésnek kell követnie. (az órát tartó pedagógussal) 

 Konzultáció: legalább heti két óra. (szakmai segítővel, egyéb pedagógussal, vezetővel, 
szakmai munkaközösség-vezetővel) 

 Az óralátogatást a gyakornok a haladási, mulasztási naplóban aláírásával jelöli, a 
konzultációról az időpont, időtartam rögzítésével, a résztvevők aláírásával 
nyilvántartás készül. 

 Az óralátogatásokat a gyakornok az intézményvezetővel, szakmai segítővel, az órát 
tartó pedagógussal egyeztetve egy hónapra előre ütemezi. 

 A gyakornok és a szakmai segítő órarendjét úgy kell összeállítani, hogy legalább a hét 
egy napján azonos időben fejezzék be a tanítást, ily módon legyen lehetőség a 
konzultáció megtartására. (ha megszervezhető a kötelező óra a hét négy napjára 
kerüljön elosztásra, így egy nap maradhatna az óralátogatásra, konzultációra). 

8. A gyakornoki tapasztalatszerzés, számonkérés módszerei 
 

Időszak 
Szakasz megnevezése 

Tapasztalatszerzés módszere Számonkérés módszere 

 „kezdő szakasz” Óralátogatás 
Óramegbeszélés 

Konzultáció a szakmai segítővel 
Konzultáció egyéb 

pedagógussal 
Konzultáció az igazgatóval 

Konzultáció a szakmai 
munkaközösség-vezetővel 
Team munkában részvétel 

Egyéni tanmenet 
elkészítése 

Óravázlat készítése 
Szülői panaszra megoldási 

terv, intézkedési terv 
készítése (a megismert 

jogszabályok, intézményi 
alapdokumentumok 

alapján) 
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Esetmegbeszélő csoport 
munkájában részvétel 

Coaching 
Tanév eleji szülői értekezlet 

látogatása 

 „haladó szakasz” Óralátogatás 
Óramegbeszélés 

Konzultáció a szakmai segítővel 
Konzultáció egyéb 

pedagógussal 
Konzultáció az igazgatóval 

Konzultáció a szakmai 
munkaközösség-vezetővel 
Team munkában részvétel 
Esetmegbeszélő csoport 

munkájában részvétel 
Coaching 

Családlátogatás a 
gyermekvédelmi felelőssel, 

osztályfőnökkel 
Tanév végi – értékelő – szülői 

értekezlet látogatása 
 

Egy munkaközösségi 
értekezlet egy részének 

megtartása (szakmai téma) 
Egy munkaközösségi 

program megszervezése 
(pl. iskolai tanulmányi 

verseny) 
Egyéni fejlesztési terv 

készítése 
Tanulók, osztályok között 

kialakult –külső 
beavatkozást igénylő-

konfliktus megoldásnak 
tervezése, intézkedési terv 

készítése 
Tanév végi beszámoló 

elkészítése a vezető által 
meghatározott szempontok 

szerint 

 „befejező szakasz” Óralátogatás 
Óramegbeszélés 

Konzultáció a szakmai segítővel 
Konzultáció egyéb 

pedagógussal 
Konzultáció az igazgatóval 

Konzultáció a szakmai 
munkaközösség-vezetővel 
Team munkában részvétel 
Esetmegbeszélő csoport 

munkájában részvétel 
Coaching 

 

Bemutató óra tartása 
Az általa tanított osztályok 

egyikében a szülői 
értekezlet egy részének 
megtartása (pl. szakmai 

téma, szervezés) 
Az intézmény éves 

munkatervében 
meghatározott nevelési 
értekezlet egy részének 

megtartása (szakmai 
témában) 

Az intézmény éves 
munkatervében 
meghatározott 

intézményi szintű program 
megszervezése (pl. 

kirándulás, 
hagyományápolás, projekt 
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nap, hét, 
diákönkormányzati 

program, diákközgyűlés) 
Helyzetértékelés, 

feladatkitűzés elkészítése 
az osztályfőnökkel 

együttműködve tanév 
elején az általa kiválasztott 

osztályban  
Tanév végi beszámoló 

elkészítése a vezető által 
meghatározott szempontok 

szerint 

Fentieken túl természetesen alkalmazhatók az intézmény által fontosnak tartott egyéb 
számonkérési módok is. (pl. beszámoltatás, teszt stb.) 

9.  A szakmai segítő kijelölése, feladata 

 A szakmai segítőt (segítőket) az intézmény igazgatója jelöli ki szakterületenként, az 
intézményben legalább öt éve alkalmazott, legalább tíz éves gyakorlattal rendelkező 
pedagógusai közül. A döntés előtt az igazgató beszerzi az iskolavezetőség véleményét. 

 Kötelező órán túli többlettanítás csak abban az esetben rendelhető el a szakmai segítő 
számára, ha a betöltött munkakör feladatainak ellátás betegség, baleset vagy egyéb ok 
miatt váratlanul lehetetlenné vált. 

 A szakmai segítő munkaköri leírásában jelölni kell a három évre szóló szakmai segítői 
feladattal megbízást. (a munkaköri leírás módosítása csak közös megegyezéssel 
történhet) 

 A szakmai segítőt feladatai ellátásáért (óralátogatás, konzultáció) kiemelt 
munkavégzésért járó kereset - kiegészítésként a felhasznált órákra számított 
óradíjának megfelelő díjazás illeti meg. 

 

 Fentieken túl az intézmény eseti bérmegtakarításának függvényében tanév végén 
céljutalomban részesíthető, melynek minimális összege egy havi alapilletménye. 

 Az óralátogatást a szakmai segítő a haladási, mulasztási naplóban aláírásával jelöli, a 
konzultációról az időpont, időtartam rögzítésével, a résztvevők aláírásával 
nyilvántartás készül. 

A szakmai segítő feladata különösen: 

 Elkészíti a gyakornoki programot a gyakornokkal egyeztetve 

 Az intézményvezetővel jóváhagyatja a gyakornoki programot 

 Felkészíti, segíti a gyakornokot 
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a) az általános követelményekben meghatározott jogszabályok, intézményi 
alapdokumentumok, szabályzatok megismerése, értelmezése. 

b) az intézmény nevelési programjában, pedagógiai programjában, helyi 
tantervében foglaltak szakszerű alkalmazására. 

c) a tanítási (foglalkozási) órák felépítésének, az alkalmazott módszereknek, 
tanulmányi segédleteknek, taneszközöknek célszerű megválasztására. 

d) a tanítási (foglalkozási) órák előkészítésével, megtervezésével és eredményes 
megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátására, közös tanmenet, 
óravázlat készítése, módszerek átadása. 

e) a gyakornoki szabályzatban meghatározott feladatok ellátására (részt vesz a 
nevelőtestület munkájában, ellátja a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és 
befejező feladatokat) az intézményi feladatok megismertetése (ügyelet, 
helyettesítés), tanórán kívüli tevékenységekre való felkészítés lebonyolítás 
segítése (kirándulás, ünnepségek), az adott munkaközösség munkájának a 
bemutatása (megállapodások, szabályok), a helyi kommunikációs szokások 
megismertetése. 

 Szükség szerint, negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatja a 
gyakornok tanítási óráit 

 Rendelkezésre áll a problémák megbeszéléséhez, a kérdések megválaszolásához. 

 Segíti a gyakornokot a tanításhoz kapcsolódó adminisztráció elvégzésében, folyamatos 
ellenőrzi a teljesítését 

 Évente szövegesen, írásban értékeli a gyakornok teljesítményét, ezzel megalapozza az 
új pedagógus további alkalmazásának meghosszabbításáról születendő döntést, a 
gyakornok minősítését. 

 Az értékelésbe bevonja mindazokat a pedagógusokat, akik adott időszakban részt 
vettek a gyakornok beilleszkedésének segítésében.  

 Értékelését minden esetben összeveti a gyakornok önértékelésével, és az 
intézményvezetővel egyeztetve meghatározza a gyakornok további teendőit, 
feladatait, a fejlesztési irányokat. 

10.  A gyakornok értékelése, minősítése 

A gyakornok értékelésének alapját az intézmény minőségirányítási programjában rögzített 
pedagógus értékelési-rendszer képezi. 

A gyakornok értékelése során kiemelten jelenik meg a végzett munka minőségének 
értékelése, valamint a munkavégzés során tanúsított viselkedés. 

10.1. A gyakornok értékelésének, minősítésének kiemelt szempontjai 

a) a tudás használata, 
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b) IKT tudás használata, 

c) széleskörű pedagógiai tartalmi tudás,  

d) probléma megoldási stratégiák, 

e) a célok jobb adaptációja és megváltoztatása különféle tanulók számára, 
improvizációs készség, 

f) döntéshozatal, 

g) célok meghatározása, 

h) tantermi hangulat, 

i) a tantermi események észlelése, képesség a tanulóktól érkező jelzések 
megértésére 

j) érzékenység a kontextus iránt,  

k) a tanulási folyamat figyelemmel kísérése és visszajelzés a tanulóknak, 

l) a feltevések gyakori ellenőrzése, 

m) tisztelet a tanulók iránt,  

n) a tanítás iránti elkötelezettség,  

o) együttműködés a nevelőtestületi közösséggel. 

10.2  A gyakornok értékelésének, minősítésének eljárásrendje 

A gyakornoki idő első két évében fejlesztési célú értékelés folyik. 

Célja: a gyakornok beilleszkedésének segítése, munkájának, viselkedésnek fejlesztése, 
motiváció, szakmai fejlesztés, támogatás. 

A gyakornok fejlesztő értékelését minden tanév végén a szakmai segítő készíti el. Az 
értékelésbe bevonja a gyakornok felkészítésében részt vevő egyéb kollégákat is, valamint 
figyelembe veszi a gyakornok által készített önértékelést.  

Az értékelő megbeszélés lépései: 

 A gyakornok önértékelése 

 A szakmai segítő értékelése 

 Az eltérő vélemények megbeszélése 

 A problémák feltárása, megbeszélése 

 A következő időszak fejlesztési területeinek meghatározása 

 A résztvevők feladatainak meghatározása 

 Az értékelő lap kitöltése, aláírása 

Az értékelő megbeszélésen a szakmai segítő és a gyakornok vesz részt.  
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Az értékelő lapot a szakmai segítő és a gyakornok írja alá. A gyakornoknak lehetőséget kell 
adni, hogy észrevételeit, megjegyzését az értékelő lapon rögzítse. Az értékelő lap egy aláírt 
példányát a gyakornoknak át kell adni. Az értékelő lapot a szakmai segítő őrzi a gyakornoki idő 
leteltéig, majd a minősítés után megsemmisíti. 

A gyakornoki idő lejártának hónapjában a gyakornokot minősíteni kell. A minősítés 
eredményeként „megfelelt” és „nem megfelelt” minősítés adható. 

A közalkalmazotti jogviszony a törvény erejénél fogva megszűnik, ha a gyakornok „nem 
megfelelt” minősítést kap. A jogviszony megszűnésének határidejét a jogszabály rögzíti. 

A gyakornok minősítéséről az intézmény vezetője dönt. Az intézmény vezetője döntése előtt 
beszerzi a közvetlen felettes véleményét, javaslatát, valamint a szakmai segítő (amennyiben 
nem azonos a közvetlen felettessel) véleményét, javaslatát, figyelembe veszi az évenkénti 
értékelés megállapításait, a fejlesztési javaslatok megvalósulását. 

A minősítést értékelő megbeszélés előzi meg. Az értékelő megbeszélésen a szakmai segítő, a 
gyakornok és az intézményvezető vesz részt.  

A minősítést megelőző értékelő megbeszélés lépései. 

 A gyakornok tájékoztatása a minősítés céljáról, menetéről, jogkövetkezményéről 

 A gyakornok tájékoztatása a minősítés eredményéhez kapcsolódóan jogorvoslati 
lehetőségről 

 A gyakornok önértékelése, mely összefoglalja a gyakornoki programban 
meghatározott célok elérésének értékelést is 

 A szakmai segítő összegző értékelése 

 A vezető értékelése 

 Az eltérő vélemények megbeszélése 

 A minősítő lap kitöltése, aláírása 

A minősítő lapon a minősítést nem megfelelt minősítés esetén indokolni kell - az indoklásnak 
valósnak, okszerűnek kell lenni.  A minősítő lapot az intézményvezető, a szakmai segítő és a 
gyakornok írja alá.  

A minősítő lap részét képezi a közalkalmazott személyi anyagának. 
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11. Záró rendelkezések 
A gyakornoki szabályzatban foglaltakról a szakmai munkaközösségek véleményt nyilvánítanak. 
A gyakornoki szabályzat a nevelőtestület véleményének kikérése után került kiadásra. 
A gyakornoki szabályzatot az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni, ennek hiányában 
a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 

12. Záradék 
A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület  2007.  ……………… (hónap) ……… (nap) 
nevelőtestületi ülésén véleményezte. 
 
Dátum                                                                                                                         
                                                                                                                         Aláírás 

 

A szabályzat mellékletét képezi  
1. 1. számú melléklet: Értékelő lap 
2. 2/1. számú melléklet: Minősítő lap 
3. 2/2. számú melléklet: A minősítés területei 

A szabályzathoz készült egyéb segédanyagok 
A gyakornok önértékelésének szempontjai 
A gyakornok felkészítésének lehetséges főbb témakörei 
A gyakornoki programban szereplők feladatai 
Szempontok a szakmai segítő/segítők kiválasztásához 

 
 
 
 
Dátum 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 intézményvezető 
 
 
 
 
 



 

 

 

 116 

a gyakornoki szabályzat 1. számú melléklete 

Munkáltató megnevezése 
Címe 
 
 

Értékelő lap 
 

Az értékelt személyi adatai 
Név: 
Születési hely, idő: 
 
Az értékelés időpontja: 
 
Az értékelés megállapításai: 
 
 
 
 
 
Fejlesztendő területek: 
 
 
 
Javasolt célok, feladatok: 
 
 
 
Az értékelés során az alábbi kollégák véleményt nyilvánítottak: 
 
 
 
Az értékelt észrevételei: 
 
 
 
 
 
 
 
          értékelést végző                                                                 értékelt 
           szakmai segítő                                                                gyakornok 
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a gyakornoki szabályzat 2/1. számú melléklet 

Munkáltató megnevezése 
Címe 
 
 
 

Minősítő lap 
 
 
A minősített személyi adatai 
Név: 
Születési hely, idő: 
 
A minősítés időpontja: 
 
A minősítés megállapítása: 
 

Értékelési terület Megfelelt 
 

Nem felelt meg 

Szakmai ismeretek 
alkalmazása 

  

Módszertani tudás   

Empátia   

Kommunikáció   

Felelősségtudat   

Problémamegoldás   

Kreativitás, innováció   

Együttműködés   

 
A minősítés összegző megállapítása 
 
                                     Megfelelt   Nem felelt meg 
 
 

Indokolás: 
Nem megfelelt minősítés esetén részletes indokolás szükséges 

 
 
A közalkalmazott tájékoztatása az estleges jogvita kezdeményezésének lehetőségéről 
megtörtént. 
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A minősített észrevételei: 
A minősítést elfogadom. 
A minősítésben foglaltakra az alábbi észrevételeket teszem. 
 
 
          minősítést végző                                                                         minősített 
              igazgató                                  szakmai segítő                        gyakornok 
 
                                                                            Ph. 
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a gyakornoki szabályzat 2/2. számú melléklet 
 

Értékelési terület Megfelelt 
 

Nem felelt meg 

Szakmai ismeretek 
alkalmazása 

Megszerzett szakmai 
ismereteit a gyakorlatban 
hasznosítani tudja, az órái 
logikusak, a tanulók számára 
jól követhetőek, tanítványai 
motiváltak 

Megszerzett ismereteit a 
gyakorlatban nem tudja 
hasznosítani, nem tudja 
átadni tudást, tanulók nem 
értik a magyarázatait  

Módszertani tudás Megszerzett módszertani 
ismereteit a tanórákon az 
osztály szintjének, a tanuló 
képességeinek megfelelően 
hasznosítja, képes a 
differenciált oktatásra, az 
egyéni képességfejlesztésre 

Módszertani ismereteit nem 
tudja alkalmazni  

Empátia Képes a mások 
személyiségjegyeinek, 
igényeinek, problémáinak 
megértésére, szükség 
szerint megfelelő 
támogatást, segítséget 
nyújt, nyitott a másság 
elfogadására, megértésére 

Nem képes figyelni mások 
személyiségjegyeire, 
igényeire, érzelmeire. 
Nem nyitott a másság 
elfogadására 

Kommunikáció Gondolatait beszédben, 
írásban érthetően, logikusan 
képes közölni, megtalálja a 
megfelelő közlési módot 
mind a munkatársakkal, 
mind a tanulókkal, mind a 
szülőkkel 

Gondolatait 
beszédben/írásban nem 
képes érthetően közölni, 
többször konfliktus forrása 
volt a nem megfelelő 
közlésmódja a munkatársak, 
tanulók szülők körében 

Felelősségtudat Képes, kész cselekedetiért, 
döntéseiért felelősséget 
vállalni, mindig felméri tettei 
következményeit 

Nem vállalja cselekedetei, 
döntései következményeit, a 
felelősséget külső 
körülményekre hárítja, nem 
képes előre felmérni tettei, 
döntései következményeit 

Problémamegoldás Képes felismerni és 
megoldani a munkaköréhez 
kapcsolódó,  gyakran 
jelentkező problémákat 

A problémákat nem ismeri 
fel, hárít,  



 

 

 

 120 

Kreativitás, innováció Ötletgazdag, lelkes, keresi az 
újszerű megoldásokat, de 
mindezt felelősséggel, a 
tanulás-tanítás 
hatékonyságának érdekében 
teszi 

A bevált gyakorlattól nem 
mer eltérni, ha vannak is 
ötletei nem képes azok 
kivitelezésre 

Együttműködés Képes beilleszkedni a 
szervezetbe, megtalálja 
helyét, a szervezeti célokat 
össze tudja egyeztetni az 
egyéni célokkal, 
csapatjátékos, aktívan vesz 
részt a csapatmunkában 

Nem tudott a szervezetbe 
beilleszkedni, az egyéni 
céljait sokszor  a szervezeti 
célok fölé helyezi 

 
 
A kritériumok meghatározásakor az intézményi pedagógusértékelési rendszert célszerű 
alapul venni, ill. annak alapján lehet meghatározni. 
Fontos rögzíteni, hogy miből tevődik össze a végleges minősítés. 
Pl.: A lehetséges 8 terület közül, ha 4 területen nem megfelelt minősítést kap a gyakornok, 
akkor a minősítése nem megfelelt lesz.  
Az intézmény nevelési filozófiájának megfelelően prioritásokat célszerű meghatározni az 
értékelési területei között. 
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Segédanyagok 
 

A gyakornok önértékelésének szempontjai 
A gyakornoki szabályzatban megjelölt kiemelt szempontokon felül az alábbiak szerint 

készülhet fel a gyakornok az önértékelésre 
 
 
 

 Mely feladatok voltak számára a legfontosabbak, legérdekesebbek? 
 Mely feladatok igényelték a legtöbb felkészülést? 
 Milyen eredményeket ért el? 
 Sikerült-e a kitűzött célokat megvalósítania? 
 Milyen problémákba ütközött a feladatok megvalósítása során? 
 Eddigi tapasztalatai alapján hogyan lehetne ezeket a problémákat kiküszöbölni? 
 Meglátása szerint mik az erősségei, gyengeségei? 
 Mely területeken szeretne több tapasztalatot szerezni? 
 Vannak-e olyan képességei, amelyeket az eddigiekben nem használt, de szeretné 

jobban hasznosítani? 
 Milyen segítségre lenne szüksége a vezető részéről? 
 Milyen segítségre, támogatásra lenne szüksége a szakmai segítő részéről? 
 Milyen segítségre, támogatásra lenne szüksége a többi kolléga részéről? 

 
 

A gyakornok értékelő megbeszélésre való felkészülését segíthető az alábbi önismereti 
kérdőív is 

 
 Hányszor végzett pontatlan munkát? 
 Hányszor késett határidővel? 
 Milyen típusú feladatokkal voltak problémái? 
 Ismeri az Önnel szemben támasztott követelményeket elvárásokat? 
 Ha hibázott kiben, miben kereste az okokat? Magában, kollégákban, tanulókban, 

szülőkben, egyéb külső körülményekben? 
 Megfelelőnek tartja-e az időgazdálkodását? 
 A feladatok megoldása során kialakít-e prioritásokat? Ezeket betartja-e? 
 Felméri-e előre a megvalósítás lehetőségeit? 
 Képes-e megfelelő részfeladatokra bontani a megoldandó problémát? 
 Megítélése szerint megfelelő szinten ismeri a szakmai szabályokat, előírásokat? 
 Szigorúan betartja-e a szabályokat, szakmai előírásokat? 
 Inkább a szabályok, szakmai előírások mellőzésével szeretné végezni a munkáját? 
 Amióta befejezte tanulmányait megtett-e mindent, hogy tudása naprakész legyen? 
 Ön szerint milyen kép alakult ki Önről a vezetőiben, szakmai segítőjében, 

munkatársaiban, tanulókban, szülőkben? 
 Amennyiben voltak konfliktusok, mi lehet ezek forrása? 
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 Döntéseiben elfogulatlan tud lenni? 
 Vállalta feladataiért, döntéseiért a felelősséget? 
 Hányszor kellett a vezető, más kolléga segítségét kérnie egy konfliktus 

megoldásához? 
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A gyakornok felkészítésének lehetséges főbb témakörei 
(a szakmai segítő számára) 

 
 Szervezeti kultúra megismerése 

 
a) A közalkalmazotti lét, a pedagógushivatás, munka, pálya megismerése 
b) Az intézmény egységeinek, folyamatainak, feladatainak, a benne dolgozóknak 

a megismerése 
c) Az intézményi működést szabályozó dokumentumoknak a megismerése 
d) Az intézmény írott és íratlan szabályai 
e) A szervezeti kultúra jellemzőinek, belső értékeknek a megismerése 
f) A pedagógus etika, viselkedés szabályainak megismerése 
g) Viselkedés szabályai a vezetőkkel, munkatársakkal, tanulókkal, szülőkkel 
h) A kommunikáció szabályai vezetőkkel, munkatársakkal, tanulókkal, szülőkkel, 

mindazokkal, akikre kiterjednek az intézmény kapcsolatai 
 

 A szervezet megismertetése 
 

a) A közoktatási rendszer felépítése 
b) Szervezeti struktúra 
c) Kinevezés 
d) Munkakör 
e) A szolgálati út 

(a gyakornoki szabályzatban meghatározott jogszabályok, intézményi alapdokumentumok 
alapján) 
 

 Kompetenciák fejlesztése 
a) Erősségek, gyengeségek 
b) Kompetenciák 
c) Képességleltár 
d) Célok, ambíciók 
e) Saját fejlődési területek meghatározása 
f) Szerepek a csoportban 
g) Időgazdálkodás 
h) Kommunikáció 
i) Konfliktuskezelés 
j) Együttműködés 
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A gyakornoki programban szereplők feladatai 

Az intézmény vezetőjének 
feladatai 

 

A szakmai segítő feladatai A többi munkatárs feladata A gyakornok feladatai 

1. A belépési adminisztráció 
megszervezése 

2. A megismerendő 
jogszabályok, 
dokumentumok 
előkészítése, 
rendelkezésre bocsátása 

3. Szakmai segítő kijelölése 
4. Munkatársak 

tájékoztatása 
5. Gyakornok bemutatása 
6. Munkahely kijelölése, 

felszerelése 
7. A gyakornok 

tájékoztatása a 
munkafeladatairól, a 
munkaköri 
követelményekről,a 
munkarendről, a 
lehetséges szociális 
ellátásokról, a szervezet 

1. Önfejlesztés a szakmai 
segítői szerep ellátására 
2.  A gyakornoki program 
elkészítése 
3.  Az együttműködés 
feltételeinek egyeztetése 
4.  Az elvárások rögzítése 
5.  Konzultációkra felkészülés 
6.  Konzultációk 
7. Óralátogatások 
8. Folyamatos rendelkezésre 
állás – szükség szerint – a 
problémák megbeszéléséhez, 
a kérdések 
megválaszolásához (havonta, 
hetente célszerű fix időt 
kijelölni) 
9. Beszámolás az 
intézményvezetőnek a 
gyakornoki program 
menetéről 

1. Együttműködés a szakmai 
segítővel a gyakornoki program 
végrehajtásában 
2. A gyakornok támogatása, 
óralátogatások lehetővé tétele 
3. Lehetőség szerint a gyakornok 
óráinak látogatása (pl. saját 
osztályaikban) 
4. A gyakornok tájékoztatása a 
különleges bánásmódot igénylő 
tanulókról, problémáik hátteréről 
5. „Jó gyakorlat” megosztása 
6. A gyakornok segítése szakmai 
anyagokkal 
7. A szakmai segítő kérésére a 
gyakornok munkájáról, 
teljesítményéről vélemény 
formálása (szükség szerint 
írásban véleményezés) 

1. A jogszabályok, 
dokumentáció 
áttanulmányozása, 
értelmezése a szakmai 
segítővel  

2. a szervezet működési 
rendjének megismerése 

3. szolgálati út megismerése 
4. Elvárások megismerése 
5. Viselkedési szabályok 

megismerése, betartása 
6. Óralátogatások 

ütemezése (havi 
ütemterv) 

7. a gyakornoki program 
feladatainak végrehajtása 

8. a program által 
meghatározott 
adminisztráció vezetése 

9. önértékelés 
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felépítéséről, a 
pedagógus értékelés 
rendszeréről, a 
gyakornoki rendszerről, a 
gyakornok értékelésének, 
minősítésnek speciális 
szabályairól, az egyéni 
ambíciók 
megvalósulásának 
lehetőségeiről, a 
továbbképzési 
rendszerről, az Etikai 
kódexről(ha van az 
intézményben), a 
munkavédelmi 
ismeretekről (ezt a kijelölt 
felelős is végezheti) 

8. A szakmai segítő által 
elkészített beilleszkedési 
program jóváhagyása 

9. Rendelkezésre állás – 
szükség szerint – a 
problémák 
megbeszéléséhez, a 
kérdések 
megválaszolásához 

10. A gyakornok értékelése  
11. Részvétel a gyakornok 
minősítésébe 

10. saját fejlődési területek 
meghatározása 

11. problémák jelzése, 
kérdések feltevése 
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(havonta, hetente 
célszerű fix időt kijelölni) 

10. A gyakornoki program 
nyomon követése (a 
szakmai segítő 
beszámoltatása) 

11. A gyakornok minősítése 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Szempontok a szakmai segítő/segítők kiválasztásához 

 
 

 a kezdő tanár segítője sose legyen a felettese, mert így a mentorálás, szakmai segítés, 
mint folyamatos értékelés jelenhet meg, félő, hogy a gyakornok így kevésbé mer 
majd szabadon kérdéseket megfogalmazni, 

 fontos, hogy hasonló legyen az érdeklődési körük, hasonló e3lveket valljanak a 
pedagógushivatásról, tanításról, 

 ha van lehetőség, több mentor közül választani, akkor ügyelni kell arra, hogy 
ugyanazt a korosztályt, vagy ugyanazon szinten lévő csoportot tanítsa a mentor, mint 
a gyakornok, 

 a jó mentor elfogadja a kezdő tanárt, 
 a mentornak a kezdő tanárt, mint leendő professzionális kollégát kell kezelnie, 

engednie kell kibontakozni, 
 a kezdő tanárnak szüksége van a gyakorlatra, és a törődő útmutatásra. 

 
 

 
 
 
 


