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I.  Általános rendelkezések 
  

1. Az SzMSz a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény elveinek megfelelően 
meghatározza és szabályozza az intézmény tevékenységét, az intézményi működés belső 
rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendel-
kezéseket, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

2. Az SzMSz, a belső szabályzatok, igazgatói utasítások betartása, hatálya kiterjed az iskola 
valamennyi dolgozójára, tanulójára, továbbá mindazon személyekre, akik belépnek az 
intézménybe,. 

3. Az iskola nevelőtestülete az SzMSz-t 2018. június 15-ei ülésén fogadta el.  
4. Az iskolai diákönkormányzat az SzMSz-t 2018. június 13-ai ülésén véleményezte, a 

benne foglaltakkal egyetértett és elfogadásra javasolta. 
5. Az iskolai szülői szervezet vezetősége az SzMSz-t 2018. június 13-ai ülésén vélemé-

nyezte, a benne foglaltakkal egyetértett és elfogadásra javasolta. 
6. Az SzMSz a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba. Az SzMSz meghatározatlan időre 

szól. 
7. Az SzMSz módosítására a megalkotására vonatkozó szabályok az érvényesek. 
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II, Az iskola alapadatai, feladatai, tevékenységei 
 

1. Az intézmény elnevezése:  
Hivatalos név: Göndöcs Benedek Középiskola és Kollégiumai 
Rövid név: Göndöcs Benedek Középiskola  
Székhelye: Gyula, Kossuth L. u. 26. 
Az iskola címe: 5700 Gyula, Kossuth L. u. 26. 
Az iskola postacíme: 5700 Gyula, Pf.: 13. 
Telefon/Fax: 66/463-123, 66/463-540, 66/562-270 
E-mail: gondocsszki@gondocsszki.sulinet.hu 
Internet: www.gondocsszki.sulinet.hu 
Telephelyei: Gyula, Sándorhegy 2. 

 Gyula, Kossuth L. u. 16. 
 Gyula, Part u. 18. 

 Az intézmény típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény:  
- Gimnázium 
- Szakgimnázium (kifutó szakközépiskola) 
- Szakközépiskola (kifutó szakiskola) 
- Kollégium  

Tagozatok megnevezése: nappali 
                                           esti 
                                           levelező (távoktatásos) 
Munkarend megnevezése:  nappali 

 esti 
 levelező (táv) oktatás 

 
2.   Az intézmény fenntartója, címe: 

Szeged-Csanádi Egyházmegye, 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2. 
A fenntartói jogokat a Szeged-Csanádi Egyházmegye megbízása alapján a Szent Gellért 
Katolikus Iskolai Főhatóság (továbbiakban: SzeGeKIF), 6720 Szeged, Aradi vértanúk 
tere 2. gyakorolja. 

 
3.   Az intézmény alapításának éve: 1992. 
 
4.   A működési engedélyt kiadó szerv:  

Békés Megyei Kormányhivatal 
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 
Működési engedély száma: BE/02/04/1474-2/2018 

 
5.   Az iskola működési területe: regionális.         

     
6.   Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre: 

A Magyar Katolikus Egyházon belül működő önálló jogi személy. 
Az intézmény a SzeGeKIF által jóváhagyott költségvetés alapján önálló gazdálkodási 
jogkörrel rendelkezik, teljes jogkörrel rendelkező vezetői felelősség mellett.  
A gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatokat az intézmény székhelyén látják el.  
Az intézmény az adott költségvetés kereten belül önálló bérgazdálkodást folytat, de 
gazdálkodással összefüggő kötelezettséget a fenntartó jóváhagyása nélkül nem vállalhat.  

 
7.    Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 
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Az intézmény vezetője az igazgató. 
Az intézmény vezetőjét a fenntartó nevezi ki határozott időtartamra. 
Felette a munkáltatói jogokat a SzeGeKIF igazgatója gyakorolja. 
Az intézmény vezetőjének kinevezésekor a Gyulai Római Katolikus Plébánia 
plébánosának véleményezési joga van. 

 
8.   Az intézmény képviselete: 

Az intézmény képviseletére az intézmény vezetője a jogosult. Az intézmény vezetője a 
képviseleti jogot esetenként átruházhatja az ügyek meghatározott körét illetően. 

 
9.   A feladatellátásra szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához a Szeged-Csanádi Egyházmegye által rendelkezésre bocsátott 
tárgyi eszközök, épületek, helyiségek, tanterületek biztosítottak.  

            I, Ingatlanok 
Az intézmény feladatainak ellátásához rendelkezésre állnak az alábbi ingatlanok:  
Székhely: Gyula, Kossuth L. u. 26. hrsz.: 359, 2810 m2 (kollégium, tantermek, tanmű-
helyek, könyvtár, főzőkonyha, sportudvar)  
A Szent Istvánról elnevezett Magyar Szalézi Rendtartomány tulajdona. 
A tulajdonos az ingatlant határozatlan időre, az intézmény céljaira használatba adta. 
Telephelyek: 

- Gyula, Kossuth L. u. 16. (kollégium): hrsz.: 268/1, 981 m2 
- Gyula, Part u. 18. (kollégium, könyvtár, tantermek): hrsz.: 2753, 2106 m2 
- Gyula, Sándorhegy 2. (tantermek, tanműhelyek, tálalókonyha, sportlétesít-

mények): hrsz.: 8202/1, 11225 m2 
E telephelyek a Szeged-Csanádi Egyházmegye tulajdonát képezik. 

 
II, Ingóságok 

 Az intézmény tulajdonát képezik a vagyonleltár szerint.  
A feladatok ellátására rendelkezésre állnak az iskolában leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök.  
A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Az ingósággal az intézmény vezetője rendelkezik. 
Az intézmény vezetője rábízott vagyon felhasználásáról évente beszámolót készít a 
fenntartó részére. 
A rendelkezésre álló oktatási és nem oktatási célú helyiségeket meghatáro-zott időre (egy 
évnél nem hosszabb időtartamra) bérbe adhatja, amennyiben a bérbeadás az 
alaptevékenységet nem akadályozza.  
Az intézmény az ingatlant elidegeníteni, megterhelni, bérbe adni csak a fenntartó 
hozzájárulásával jogosult. 

 
10.  Az intézményi bélyegző használatára jogosult személyek: 

- Igazgató, 
- Igazgató-helyettesek, 
- Gazdasági vezető, 
- Élelmezésvezető,  
- Gondnok,  
- Iskolatitkár, 
- Pénztáros,  
- A vizsgabizottságok jegyzői. 
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Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: az eredeti dokumentumokon 

szerepelnek.  

 
-  Hosszú bélyegző: 
 
     
 
 
-  Körbélyegző: 
 
 
 
 
 
- Szakmai vizsga bélyegzője: 

 
 
 
 
 

- Érettségi vizsga bélyegzője: 
 
 
 
 
 
-     Könyvtár bélyegzője: 
 
 
 
 
 

11.   Az intézmény feladatai, tevékenységei: 
 
Az intézmény feladata: 
a.) Az általános iskola 8. évfolyamát elvégzett fiatalok számára biztosítani a nappali, 

esti, levelező, távoktatásos, vagy más sajátos munkarend szerinti gimnáziumi, szak-
gimnáziumi, szakközépiskolai, felnőttek gimnáziumi és szakközépiskolai képzése, 
nevelés-oktatása, szakképesítéssel rendelkezők szakközépiskolai, szakgimnáziumi 
nevelése-oktatása. Felkészítés a Köznevelési Törvényben, a Nemzeti Alaptantervben, 
a Szakképzési Törvényben, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott 
vizsgák letételére, a megfelelő végzettség megszerzésére, különös tekintettel a 
hátrányos, a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok képzésére, nevelésére, 
oktatására. Vizsgákra való felkészítés, vizsgaszervezés, vizsgáztatás. 

b.) Érettségizett fiatalok szakközépiskolai és szakgimnáziumi elméleti és gyakorlati 
szakmai képzése, felkészítése a szakmai vizsgára, szakmai vizsgáztatás. 

c.) Szakgimnáziumi-, és szakközépiskolai elméleti és gyakorlati képzés a szakképző 
évfolyamokon, szakmai vizsgára való felkészítés, szakmai vizsgáztatás. 

d.) Szakközépiskolai felzárkóztató oktatás (Szakképzési és Köznevelési Hídprogramok), 
képesség kibontakoztató felkészítés.  
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e.) Szakmai vizsga, érettségi vizsga szervezése, vizsgáztatás. 
f.) Testnevelés, könnyített testnevelés, gyógytestnevelés biztosítása.  
g.) A gimnáziumi, szakgimnáziumi- és szakközépiskolai képzésben, felnőttoktatásban 

részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi elhelyezésének biztosítása, kollégiumi, 
externátusi nevelő-oktató tevékenység ellátása. A tanulók szállásnyújtásával kapcso-
latos feladatok ellátása. 

h.) Az életkori sajátosságok figyelembevételével a tanulók magatartásának, tudásának, 
életvitelének formálása, a pályakezdésre, az életkezdésre való felkészítés, 
tehetséggondozás.  

i.) Az iskolában végzett, pályakezdő fiatalok elhelyezkedésének segítése. 
j.) Iskolarendszeren kívüli szakmai képzés, oktatás folytatása, felnőtt és egyéb  oktatás, 

szakmai vizsgára felkészítés, szakmai vizsgáztatás. 
 

Az intézmény alaptevékenységei: 
 
I. Alaptevékenység:   
8531  Általános középfokú oktatás 
8532  Szakmai  középfokú  oktatás   
8551  Sport, szabadidős képzés 
8552  Kulturális képzés 
8559  Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás 
Egyéb oktatás a fent meghatározott szakmákban, nappali, levelező, esti, távoktatásos, vagy 
más sajátos munkarend szerinti oktatás és vizsgáztatás, továbbá tanfolyami szakmai és nem 
szakmai oktatás, vizsgáztatás, a foglalkoztatást elősegítő képzések, a megváltozott 
munkaképességűek rehabilitációs képzése, a szakmai továbbképzések. Szakgimnáziumi és 
szakközépiskolai oktatás, felnőttek gimnáziuma, szakközépiskolája, valamint tanfolyami 
formák. 
Évente meghatározandó egészségügy, szociális szolgáltatások, oktatás, művészet, köz-
művelődés, kommunikáció, informatika, közlekedés, könnyűipar, közlekedés, közgazdaság, 
ügyvitel, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, vendéglátás-tirisztika, egyéb szol-
gáltatások, mezőgazdaság, építészet, élelmiszeripar, rendészet, honvédelem és közszolgálat 
szakmacsoportokhoz kapcsolódó szakképesítések szakmai elméleti és gyakorlati képzése, 
szakmai vizsgára történő felkészítés, szükség szerint kollégiumi férőhely, étkeztetés 
biztosítása. 
Érettségi-, szakmai vizsgára történő felkészítés, vizsgáztatás. 
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 
5629 Egyéb vendéglátás 
5610 Éttermi, mozgó vendéglátás 
5621 Rendezvényi étkeztetés  
8690 Egyéb humán- egészségügyi ellátás 
5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás  
9499 Máshova nem sorolt közösségi, társadalmi tevékenység 
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 
9311 Sportlétesítmény működtetése 
9319 Egyéb sporttevékenység 
4939 Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás 
4941 Közúti áruszállítás 
4942 Költöztetés 
8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 
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6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 

Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek: 
TEÁOR 
0111 Gabona féle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajosmag termesztése  
0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-gumósnövény termesztése 
0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése 
0124 Almatermésű, csonthéjas termesztése 
0125 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése 
0128 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése 
0129 Egyéb évelő növény termesztése 
0150 Vegyes gazdálkodás 
0161 Növénytermesztési szolgáltatás 
1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása   
1039 Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás, -tartósítás 
1082 Édesség gyártása 
1089 Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer gyártása 
5811 Könyvkiadás 
5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
5819 Egyéb kiadói tevékenység 
1813 Nyomdai előkészítő tevékenység 
1820 Egyéb sokszorosítás 
4311 Bontás 
4312 Építési terület előkészítése 
4331 Vakolás 
4120 Lakó- és nem lakó épület építése 
4299 Egyéb máshova nem sorolt építés 
4321 Villanyszerelés 
4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
4332 Épületasztalos- szerkezet szerelés 
4333 Padló-, falburkolás 
4334 Festés, üvegezés 
4520 Gépjárműjavítás, -karbantartás 
4622 Dísznövény nagykereskedelme 
4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 
4722 Hús- és hentesáru kiskereskedelme 
4724 Kenyér- pékáru-, édesség-kiskereskedelme 
4725 Ital-kiskereskedelem 
4776 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme 
4729 Egyéb élelmiszer kiskereskedelem 
4778 Egyéb máshová nem sorolt új áru kiskereskedelme  
4781 Élelmiszerek, italok, dohányáru piaci kiskereskedelme 
4789 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme 
4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 
5610 Éttermi, mozgó vendéglátás 
5621 Rendezvényi étkeztetés 
5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
4939 Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás 
5210 Raktározás, tárolás 
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7711 Személygépjármű kölcsönzése  
7712 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése 
7732 Építőipari gép kölcsönzése 
5829 Egyéb szoftverkiadás 
6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 
6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
7311 Reklámügynöki tevékenység 
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
8299 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
8553 Járművezető-oktatás 
8130 Zöldterület-kezelés 
9312 Sportegyesületi tevékenység 
 

Feladatellátási helyekre bontott alap- és szakfeladatai, felvehető legmagasabb tanulói 
létszám 
 
5700 Gyula, Kossuth Lajos u. 26. 

Ellátott alapfeladatok, szakfeladatok: 
- Kollégiumi ellátás 
� 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 
� 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
� 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás köznevelésben tanulók számára 

- Szakközépiskolai, szakgimnáziumi nevelés-oktatás 
� 853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati 

oktatás a szakképzési évfolyamokon 
- Felnőttoktatás 
� 853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati 

oktatás a szakképzési évfolyamokon 
 
Oktatható szakképesítések nappali, esti, levelező és más sajátos munkarend szerint: 
34 811 01 cukrász  
34 811 03 pincér  
34 811 04 szakács  
54 811 01 vendéglátásszervező  
35 811 02 vendéglátó-üzletvezető  
34 814 01 családi gazdálkodó  
34 541 08 kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó  
31 541 18 kistermelői élelmiszerelőállító  
31 541 15 falusi vendéglátó  
34 541 05 pék  
21 541 02 sütőipari és gyorspékségi munkás  
21 215 02 mézeskalács készítő  
34 541 07 erjedés- és üdítőipari termékgyártó  
34 541 09 tartósítóipari szakmunkás  
34 541 10 tejipari szakmunkás  
21 811 01 konyhai kisegítő  
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31 811 04 vendéglátó eladó  
52 811 01 élelmezésvezető  
35 811 03 diétás szakács  
34 811 06 fogadós  
35 811 01 sommelier  
31 541 12 csokoládétermék-gyártó 
35 811 05 diétás cukrász 
34 541 11 pék-cukrász 
 
Legnagyobb felvehető tanulói létszám: 280 fő 
 

5700 Gyula, Kossuth Lajos u. 16. 
Ellátott alapfeladatok, szakfeladatok: 
- Kollégiumi ellátás 
� 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 
� 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
� 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás köznevelésben tanulók számára 

 
Legnagyobb felvehető tanulói létszám: 60 fő 
 

Gyula, Part u. 18.  
Ellátott alapfeladatok, szakfeladatok: 
- Kollégiumi ellátás 
� 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 
� 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
� 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás köznevelésben tanulók számára 

 
Legnagyobb felvehető tanulói létszám: 210 fő 
 

5700 Gyula, Sándorhegy 2. 
Ellátott alapfeladatok, szakfeladatok: 
- Gimnáziumi nevelés-oktatás 
� 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 
� 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai el-méleti 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
- Szakgimnáziumi nevelés-oktatás 
� 853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti 

oktatás a szakképzési évfolyamokon 
� 853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati 

oktatás a szakképzési évfolyamokon 
� 853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési 

évfolyamokon 
� 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás 

szakmai feladatai a szakképző iskolában 
� 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai 

feladatai a szakképző iskolában 
� 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 
� 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai el-méleti 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
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- Szakközépiskolai nevelés-oktatás 
� 853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti 

oktatás a szakképzési évfolyamokon 
� 853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati 

oktatás a szakképzési évfolyamokon 
� 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás 

szakmai feladatai a szakképző iskolában 
� 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai 

feladatai a szakképző iskolában 
� 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 
� 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai el-méleti 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
- Felnőttoktatás 
� 853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 
� 853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 
� 853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 
� 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 
� 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás 

szakmai feladatai a szakképző iskolában 
� 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai 

feladatai a szakképző iskolában 
� 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 
� 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai el-méleti 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
 
Oktatható szakképesítések nappali, esti, levelező és más sajátos munkarend szerint 
55 723 01 ápoló  
55 723 02 csecsemő és gyermekápoló  
55 762 02 gerontológiai gondozó  
54 761 02 kisgyermekgondozó, -nevelő  
 31 761 02 házi időszakos gyermekgondozó  
35 762 01 demencia gondozó  
54 723 02 gyakorló ápoló  
54 723 03 gyakorló csecsemő- és gyermekápoló  
54 720 03 gyógyszertári asszisztens  
54 723 01 gyakorló mentőápoló  
55 723 11 mentőápoló  
31 723 01 betegkísérő 
52 720 01 általános ápolási és egészségügyi asszisztens 
54725 02 audiológiai asszisztens és hallásakusztikus  
54 726 03 ergoterapeuta  
54 725 03 fizioterápiás asszisztens  
54 725 06 kardiológiai és angiológiai asszisztens  
54 725 07 klinikai neurofiziológiai asszisztens  
54 762 03 szociális szakgondozó  

 54 140 01 gyógypedagógiai segítő munkatárs  
32 140 01 óvodai dajka  

 54 140 02 pedagógia- és családsegítő munkatárs 
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52 813 01 sportszervező, -menedzser 
 34 215 01 népi kézműves (fazekas, szőnyegszövő, népi bőrműves szakirány)  
54 211 08 textilműves  
54 481 06 informatikai rendszerüzemeltető  
55 213 02 webfejlesztő 
54 211 05 kerámiaműves  
54 346 03 irodai titkár  

 54 812 03 turisztikai szervező, értékesítő  
34 341 01 eladó  
54 341 01 kereskedő  
34 811 01 cukrász  
34 811 03 pincér  
34 811 04 szakács  
54 811 01 vendéglátásszervező  
35 811 02 vendéglátó-üzletvezető  
52 811 01 élelmezésvezető  
35 811 03 diétás szakács  
31 541 12 csokoládétermék-gyártó 
35 811 05 diétás cukrász 
34 541 11 pék-cukrász 
35 811 01 sommelier  
34 811 05 fogadós  
34 814 01 családi gazdálkodó  
34 541 08 kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó  
31 541 18 kistermelői élelmiszerelőállító  
31 541 15 falusi vendéglátó  
34 541 05 pék  
21 541 02 sütőipari és gyorspékségi munkás  
21 215 02 mézeskalács készítő  
34 622 01 dísznövénykertész  
34 622 02 kertész  
54 812 01 idegenvezető  
34 215 04 virágkötő és virágkereskedő  
34 541 07 erjedés- és üdítőipari termékgyártó  
34 541 09 tartósítóipari szakmunkás  
34 541 10 tejipari szakmunkás  
31 541 04 gyümölcspálinka-gyártó  
31 541 10 üdítőital-ipari-termékgyártó  
54 726 04 gyógymasszőr  
55 726 02 sportmasszőr  
31 813 02 fittness-wellness asszisztens  
54 813 02 sportedző (atlétika, karate, labdarúgás, rögbi, kézilabda, kosárlabda, úszás, röplab-

da, lovaglás sportágak)  
31 813 01 sportoktató (atlétika, karate, labdarúgás, rögbi, kézilabda, kosárlabda, úszás, röp-

labda, lovaglás sportágak)  
54 813 01 fittness-wellness instruktor  
51 813 02 csoportos fittness instruktor  

 51 813 03 fittness instruktor  
55 813 01 személyi edző  
51 813 01 aqua tréner  
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54 762 02 szociális asszisztens  
31 761 01 gyermek- és ifjúsági felügyelő  
55 762 06 szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző  
34 762 01 szociális gondozó és ápoló  
55 762 03 mentálhigiénés asszisztens  
54 761 01 gyermekotthoni asszisztens  
54 481 02 gazdasági informatikus  
34 542 06 női szabó  
31 542 01 bőrtárgy készítő  
52 861 01 biztonságszervező  
51 812 01 utazásügyintéző  
31 341 05 élelmiszer-, vegyiáru eladó  
35 341 02 gyógynövényeladó  
54 841 11 logisztikai és szállítmányozói ügyintéző  
31 215 01 virágbolti eladó  
35 215 02 virágdekoratőr   
31 215 02 virágkötő  
21 811 01 konyhai kisegítő  
31 811 04 vendéglátó eladó  
35 622 02 zöldség- és gyümölcstermesztő 
 35 622 01 gyógy- és fűszernövénytermesztő  
21 622 01 kerti munkás  
54 344 01 pénzügyi-számviteli ügyintéző  
54 344 02 vállalkozási és bérügyintéző  
54 344 03 vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző  
51 344 01 bérügyintéző 
51 344 11 vállalkozási ügyintéző  
51 344 02 társadalombiztosítási ügyintéző  
51 344 03 vámügyintéző  
51 344 04 pénzügyi ügyintéző  
51 344 05 számviteli ügyintéző  
51 344 06 pénzügyi projektmenedzser-asszisztens  
51 344 07 jövedéki ügyintéző  
51 344 08 termékdíj ügyintéző  
55 344 02 államháztartási mérlegképes könyvelő  
55 344 07 vállalkozási mérlegképes könyvelő  
34 582 14 kőműves  
34 582 13 burkoló  
54 582 03 magasépítő technikus  
32 582 02 építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető szakmairány) 
34 861 01 rendészeti őr  
54 345 01 közszolgálati ügyintéző  
52 861 11 rendészeti ügyintéző 
52 345 07 rendezvényszervező  
54 345 02 közművelődési és közönségkapcsolati szakember (közművelődési 
                szakember II., közönségkapcsolati szakember szakmairány) 
52 761 01 családsegítő asszisztens 
32 140 02 fogyatékkal élők gondozója 
51 726 01 regeneráló balneoterápiás masszőr 
52 345 04 közszolgálati ügykezelő 
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52 481 02 irodai informatikus 
52 345 06 pályázati támogatási asszisztens 
52 841 02 ügyfélszolgálati ügyintéző 
52 812 01 szállodai recepciós 
52 481 01 digitális műszaki rajzoló 
54 343 01 pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 
 
Legnagyobb felvehető tanulói létszám: 1900 fő 
 
Az intézmény gazdasági reklámtevékenységet is folytathat a 2011. évi CXC. törvény és a 
2008. évi XLVIII. törvények előírásainak betartásával, szerződéskötés alapján. Az ebből a 
tevékenységből származó bevételt alaptevékenysége finanszírozására fordíthatja. 

  Vállalkozási tevékenységek: 
Bevételei növelése érdekében az alap- és kiegészítő tevékenységeihez kapcsolódó vállal-
kozói termelői és piaci tevékenységet folytathat. 

 
12. Az évfolyamok száma: 

- Szakközépiskolai képzés: 9-13. évfolyam + szakképesítés-ráépülés évfolyam az OKJ-ban  
meghatározottak szerint  

- Szakgimnáziumi képzés: 9-12. évfolyam + szakképző évfolyam az OKJ-ban meg-
határozottak szerint + szakképesítés-ráépülés évfolyam az OKJ-ban meghatározottak 
szerint  

- Gimnázium, felnőttek gimnáziuma: 9-12. évfolyam  
- Felnőttek szakgimnáziuma: 9-12. évfolyam + szakképző évfolyam az OKJ-ban meg-

határozottak szerint + szakképesítés-ráépülés évfolyam az OKJ-ban meghatározottak 
szerint 

- Szakközépiskolai képzés szakképző évfolyamokon: az OKJ-ban meghatározottak szerint  
- Szakgimnáziumi képzés szakképző évfolyamokon: 13-14. évfolyam, az OKJ-ban meg-

határozottak szerint + szakképesítés-ráépülés évfolyam az OKJ-ban meghatározottak 
szerint 

- Köznevelési Híd Program: 1-2 évfolyam  
- Szakképzési Hídprogram: 2 évfolyam 

 
13. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok: 

Alapító okirat 
Szervezeti és Működési Szabályzat 
Pedagógiai Program/Nevelési program 
Házirend  
Éves Munkaterv  
Házirend 
Egyéb belső szabályzatok 

 
14. Adatszolgáltatás: Az iskolai SzMSz, illetve az adatkezelési szabályzat tartal-mazza. 

 
15. Az iskolai tanműhelyek, gyakorlóterületek: 

� Gyula, Kossuth L. u. 26. 
� Gyula, Sándorhegy 2. 

Az iskolai elméleti képzés helyszínei: 
� Gyula, Sándorhegy 2. 
� Gyula, Kossuth L. u 26. 
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� Gyula, Part u. 18. 
Kollégiumi egységek: 

� Gyula, Kossuth L. u. 26. 
� Gyula, Kossuth L. u. 16. 
� Gyula, Part u. 18. 

 
16. Az intézmény számlaszáma: 12067008-00332583-00100005 
                                                       12067008-00332583-00200002 
17. Az intézmény adóhatósági azonosító száma: 18387737-2-04 

 
18. Az intézmény statisztikai számjele: 18387737-8022-552-04 

 
19. Az intézmény OM azonosító száma: 028430 

 
20. Az intézmény általános forgalmi adó alanyisága: ÁFA-alany. 
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III, Az iskola szervezeti rendszere, irányítása 
 

1. Az iskola igazgatósága 
Az iskola igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az 
igazgatóság megbeszéléseit az igazgató vezeti. Az igazgató közvetlen munkatársai: 

� Igazgató-helyettesek,  
� Gazdasági vezető, 
� Intézményegység-vezetők, 
� Intézményegységvezető-helyettesek, 
� Iskolatitkár  

 
Igazgató: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Munkáját a magasabb 
jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak alapján 
végzi. Megbízatása az intézmény alapító okiratában  meghatározott módon és időtartamra 
történik. Ellátja a jogszabályok által hatáskörébe utalt feladatokat. Vezeti a nevelő-
testületet, irányítja és ellenőrzi a nevelő-oktató munkát. Az intézményvezető felelős az 
intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a 
munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 
ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés nem utal más hatáskörébe. 
Az intézmény egyéb alkalmazottainak munkaköri leírását jogszabályban és a szervezeti 
és működési szabályzatban foglalt rendelkezések alapján az igazgató határozza meg. 
Kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

- az intézmény képviselete (ezt a jogkörét alkalmanként átruházhatja az intézmény 
munkatársára 

- a pedagógusok  feletti  teljes  munkáltatói  jogkör  gyakorlása, a pedagógusok 
munkájának minősítése 

 - a munkaszerződések megkötése és felmondása 
 - az intézmény egészére vonatkozó kötelezettségvállalás 

- a kiadmányozási (aláírási), utalványozási jogkör (távolléte, vagy akadályoztatása 
esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó és rendkívüli eseményekre 
vonatkozó ügyiratokat az általános igazgató-helyettes írja alá) 

 - gazdálkodó szervekkel együttműködési megállapodás megkötése 
- az SZMSZ, a pedagógiai program, a házirend, minőségirányítási program, 

egészségnevelési program, környezeti nevelési program  elkészítése 
 - a tanév beosztása 
 - nevelőtestületi értekezletek   
 - bizonyítványok, hivatalos iratok aláírása 
 - felelős a vizsgák szabályszerű megtartásáért 
 - döntés a munkaügyi vitákban és kérdésekben 
 - döntés fegyelmi ügyekben 
 - a helyettesek és a gazdasági vezető megválasztása 

-  költségvetés elkészítése és felterjesztése 
- karbantartási és beruházási terv elkészítése 
- órák látogatása, azok megbeszélése a pedagógusokkal  
- a pedagógiai kísérletező munka támogatása 
- a szakmai, pedagógiai, nevelési tevékenység irányítása 
- személyi és tárgyi feltételek biztosítása 
- egyéb, a kizárólagos hatáskörébe rendelt feladatok.  
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Igazgató-helyettesek:  
Az igazgató munkáját az igazgató-helyettesek segítik. Az igazgatóhelyetteseket az 
igazgató bízza meg a vonatkozó jogszabályok alapján. A vezetőbeosztás ellátásával 
megbízott igazgatóhelyettesek vezetői tevékenységüket az igazgató közvetlen irányítása 
mellett,  a megbízásukkor meghatározott feladatok, munkaköri leírásuk alapján végzik. 
Ezen felül segítik az év közben felmerülő aktuális feladatok megoldását is.  
 
A, Általános helyettes: 

-  az igazgató távollétében teljes jogkörrel - az utalványozási jogkör kivételével - 
 helyettesíti az igazgatót 

-  az igazgató távollétében dönt - a munkáltatói jogok kivételével - a tanárokat 
 illető igazgatói hatáskörbe tartozó kérdésekben                                                                

 -  posta felbontása és megválaszolása az igazgatóval egyetértésben 
-  délutáni foglalkozások, iskolai rendezvények tervezése és szervezése 

 -  folyóiratok, nyomtatványok, tankönyvek megrendelése 
 -  foglalkozási naplók, dolgozatok, mérések ellenőrzése 
 -  foglalkozások látogatása és azok megbeszélése a pedagógusokkal 
 -  az intézmény képviselete megbízás szerint 
 -  irányítja a hatáskörébe utalt szakmai oktatást 

-  a szakmai  képzés  színvonalának  ellenőrzése, a  tárgyi  feltételek biztosításá- 
   nak megszervezése, ellenőrzése 
-  elkészíti  a szükséges  statisztikai  jelentéseket, a helyi szakmai program  vázla- 
   tát 

         -  a gazdálkodó szervezetekkel fenntartott kapcsolatok folyamatos ápolása 
 -  túlórák ellenőrzése 
         -  órarend elkészítése 
   -  felelős a tanulók kül- és belföldi üdültetésével kapcsolatos teendők ellátásáért  
         -  az igazgató  megbízása  alapján  kiadja  a  pedagógusok tanulmányi, vizsga- és 
            gyermekgondozási szabadságát 

-  javaslatot tesz az irányítása alá tartozó területek dolgozóinak anyagi-erkölcsi 
   elismerése, illetve fegyelmi felelősségre vonásukra 
  -  figyelemmel kíséri a szakmai képzésre vonatkozó jogszabályokat és azok válto- 
   zásait  
-  ellenőrzi  az iskola napi tevékenységét, gondoskodik a tanítás zavartalan folya-  

matosságáról 
-  tanügyigazgatási feladatok (beiratkozás, felvételi, kimaradás...) adminisztrálá-

sának szervezése, ellenőrzése 
         -  ellenőrzi  és  figyelemmel kíséri az iskola bemutató, szemléltető és számítás- 
            technikai műszerellátottságát, a felszerelések állapotát 

-  felelős a hatáskörébe  utalt  szakmák  vizsgáinak  megszervezéséért,  lebonyolí- 
    tásáért, ellenőrzéséért 
-  elkészíti a gazdálkodó szervek igényeinek figyelembevételével is a  tanulói  
   beiskolázási létszámtervet, szervezi az iskolai beiskolázási tevékenységet 
-  irányítja, szervezi a levelező, az esti tagozatos és tanfolyami képzést 
-  szervezi és irányítja a közhasznú, illetve egyéb munkaakciókat 
-  felelős a Szakképzési Alap és egyéb szakképzési pályázatok iskolai előkészíté- 
   séért. 
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B, Második (pedagógiai) igazgatóhelyettes feladatai:  
- az igazgató távollétében dönt a tanulókat érintő igazgatói hatáskörbe tartozó 

kérdésekben 
-  ügyeletek, délutáni foglalkozások, ünnepségek, iskolai rendezvények, kiállítá-

sok megszervezése 
 -   óracserék megszervezése 
 -   gondoskodik a hiányzó tanárok helyettesítéséről 

-   szülői fogadóórák és értekezletek megszervezése 
 -   a szülői választmány munkájának segítése 
 -   az intézmény képviselete megbízás szerint 
 -   iskolaorvosi vizsgálat megszervezése 

-   a közismereti és az igazgató által meghatározott szakmai képzéssel kapcsolatos 
nevelő-oktató munka ellenőrzése, óralátogatások és azok megbeszélése a 
pedagógusokkal 

-   irányítja és ellenőrzi az osztályfőnökök munkáját 
- megszervezi  és  lebonyolítja  a   közismereti   tantárgyi  az igazgató által meg-

határozott szakmai tanulmányi versenyeket, gondoskodik a továbbjutók ver-
senyzésével kapcsolatos teendők ellátásáról 

-   szervezi és irányítja a az igazgató által hozzárendelt szakmai munkaközösség 
munkáját, a munkaközösség iskolai és egyéb versenyeit,  

-   ellenőrzi a tanárok adminisztrációs munkáját, elszámolásait, 
-   intézi a végzős tanulók továbbtanulásával kapcsolatos feladatokat 
-  megszervezi az általános igazgatóhelyettes, és a gyakorlati oktatásvezetőjével 

együttműködve a szakmai és az érettségi vizsgákat, javaslatot tesz a tanulók 
vizsgarendjére, 

            -   a tanulói jutalmak és kitüntetések előkészítése 
                      -   elkészíti  a szükséges  statisztikai  jelentéseket 
                      -   részt vesz a túlórák túlórák ellenőrzésében, 
                      -   részt vesz az iskolai beiskolázási tevékenységben 

-   szervezi az országos és helyi méréseket és azok értékelését 
-   a tanulók vétségeivel és szabálysértésével összefüggő ügyek intézéséért, a 
    fegyelmi eljárás szabályainak betartásáért. 
 

Gazdasági vezető: 
Vezető beosztás ellátásával az igazgató bízza meg. Közvetlenül irányítja a pénzügyi, 
számviteli adminisztratív, valamint a gondnokon keresztül a „műszaki" és a "kisegítő" 
munkakörbe sorolt alkalmazottakat, valamint ellátja a munkaköri leírásban rögzített 
feladatait.  
Felelős: 

-  költségvetési és gazdálkodási terv, beszámolók, adatszolgáltatások helyessé-
géért  

-   a számviteli,  pénzügyi, adó és társadalombiztosítási jogszabályok betartásáért 
-   a vagyonvédelem körébe tartozó intézkedésekért 
-   a munka-és tűzvédelmi feladatok közvetlen irányításáért, ellenőrzéséért 
-  a térítési díjak befizetésének ellenőrzéséért és a többletbefizetések visszatérí-

téséért 
-   a szükséges beruházások megtervezéséért 
-  gondoskodik arról, hogy a jóváhagyott költségvetés keretei között az  iskola 

működésének pénzügyi feltételei biztosítottak legyenek, a szükséges pénzügyi 
fedezet a rendelkezésre álljon, az iskola számláinak és egyéb tartozásainak 
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kiegyenlítése határidőn belül megtörténjen, illetve az iskola követelései időben 
megérkezzenek- elkészíti a költségvetés tervezetét, a költségvetési beszámoló 
jelentéseket  

-   gondoskodik  a gazdálkodást érintő helyi szabályzatok elkészítéséről 
-   megszervezi és irányítja a bérelszámolást, az adózási, a társadalombiztosítási, 

pénzügyi és számviteli feladatok ellátását 
-   felügyeli a bizonylatolást, az ügyvitelt, a pénztári kifizetéseket, az iskola tulaj-

donát képező valamennyi vagyontárgy kezelését, leltározását 
-  elemzi az iskola gazdálkodásának költségszerkezetét, javaslatot dolgoz ki a 

gazdálkodás hatékonyságának növelésére, a működés, a fenntartás és a fejlesz-
tés feltételrendszerének javítására. 

 
Intézményegység-vezetők  
Az intézményegység-vezetők az egységes elvek és gyakorlat szellemében koordinálják az 
intézményi pedagógiai program intézményegységenkénti/telephelyenkénti megvalósítá-
sát. 
• Szakképzési intézményegység-vezető  

- A szakképzés szervezésében, lebonyolításában irányító, koordináló feladatokat lát 
el.  

- Közreműködik a szakszerű és törvényes működés belső szabályozási feltételeinek 
a biztosításában, gondoskodik arról, hogy rendelkezésre álljanak a jogszabályban 
előírt szabályozások, a szakképzés tárgyi és személyi feltételek. 

- Közreműködik a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend összeállításában. 
- Közreműködik az intézményegységen kívül bonyolódó szakképzéshez kapcsolódó 

szerződések megkötésében, rendszeres felülvizsgálatában. 
- Közreműködik a pedagógusok szakmai tevékenysége ellenőrzésének, 

felmérésének megszervezésében, különösen az intézményegység vonatkozásában. 
-    Feladata, hogy az intézmény oktatási struktúrában való elhelyezkedését, a szakkép-

zés országos, területi, és helyi helyzetét, körülményeit, várható irányait – különös 
tekintettel az intézményegységben folytatott képzésre – folyamatosan megismerje. 

- Feladata, hogy az intézményvezetőnek jelezze az intézményegységéhez 
kapcsolódó szakok, a szakmastruktúrák kialakításánál figyelembe veendő 
igényeket. 

- Felel: 
- a szakképzés éves munkatervének elkészítéséért,  
- a szakképzés törvényi változásainak, előírásainak naprakész követéséért,  
- a szakképzés tárgyi és személyi feltételeinek rendelkezésre állásáért,  
- ellenőrzi a tűz és balesetvédelmi szabályok betartását.  

-     Szervezi – együttműködve az intézményegységvezető-helyettessel - az intézmény-
ben folyó elméleti és gyakorlati szakmai oktatást,  
- az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzést,  
- az intézmény szakmai akkreditációit,  

       - a tanulószerződések és együttműködési megállapodások elkészítését, 
dokumentálását,  
- a Szakma Kiváló Tanulója versenyek előkészítését,  
- szakoktatók, szaktanárok munkáját,  
- a gyakorlóhelyre való utazást,  
- az intézmény felnőttképzési terveinek megvalósulását, együttműködve a 

felnőttképzési koordinátorral,  
- a felnőttképzések időbeosztását,  
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- a beiskolázás szakképzési feladatait,  
- üzemlátogatások és tanulmányi utak sikeres lebonyolítását.  

- Gondoskodik:  
- a szakmai vizsgák megszervezéséről,  
- pályázatok és pályázati beszámolók elkészítéséről,  
- a szakoktatók munkájának ellenőrzéséről,  
- szakmai továbbképzések megszervezéséről,  
- a felnőttképzésben részt vevők beiskolázásáról, nyilvántartásáról,  
- szakmai tankönyvek megrendeléséről,  
- a munkavédelmi előírások maradéktalan betartásáról,  
- szakmai programok megtartásáról,  
- statisztikai jelentések elkészítéséről,  
- nyári gyakorlatok megtartásáról.  

- Kapcsolatot tart mindazon szervezetekkel és intézményekkel, melyek a szakkép-
zéssel kapcsolatos feladataik révén intézményünkkel partneri viszonyban állnak 
(hatóságok, partner intézmények, kamarák stb.).  

 
• Gimnáziumi, szakgimnáziumi intézményegység-vezető  

- A gimnáziumi és a szakközépiskolai közismereti képzés szervezésében, 
lebonyolításában irányító, koordináló feladatokat lát el.  

- Közreműködik a szakszerű és törvényes működés belső szabályozási feltételeinek 
a biztosításában, gondoskodik arról, hogy rendelkezésre álljanak a jogszabályban 
előírt szabályozások, a tárgyi és személyi feltételek. 

- Közreműködik a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend összeállításában. 
- Közreműködik az intézményegységen kívül bonyolódó közösségi szolgálathoz 

kapcsolódó szerződések megkötésében, rendszeres felülvizsgálatában. Szervezi, 
koordinálja az érettségi vizsga teljesítéséhez szükséges tanulói közösségi 
szolgálatot. 

- Segíti a szakmai munkaközösségek tevékenységét. 
- Közreműködik a pedagógusok szakmai tevékenysége ellenőrzésének, 

felmérésének megszervezésében, különösen az intézményegység vonatkozásában. 
- Elkészíti az integrált intézményre vonatkozóan, - együttműködve a szakképzési 

intézmény-egység vezetővel, igazgatóhelyettesekkel és az szakképzési 
intézményegység vezető-helyettesekkel,  
- a tanügyi statisztikai jelentéseket,  
- a tanüggyel kapcsolatos adatszolgáltatásokat,  
- az intézményi munkaterv alapján az éves intézményegységi munkatervet,  
- az órarendet (külön meghatalmazás alapján),  
- a tanterembeosztásokat (külön meghatalmazás alapján),  
- a tanórán kívüli foglalkozások nyilvántartását.  

- Gondoskodik:  
- az osztályfőnöki munka ellenőrzéséről az oktatási egységvezetőkkel 

együttműködve.  
- szülői értekezletek intézményi szintű nyilvántartásáról,  
- tanulói fegyelmi eljárások szabályainak (házirend) betartatásáról,  
- a tanév rendjének figyelembevételével a munkaterv oktatási-nevelési 

feladatainak végrehajtásáról.  
- Részt vesz a szakmai vizsgák lebonyolításában. 
- Részt vesz az érettségi vizsgák szervezésében. 
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• Kollégiumvezető: 
A kollégiumvezetőt az igazgató bízza meg, megbízatásuk visszavonásig érvényes. 
Feladata: 

- A kollégiumi nevelőtestület vezetése, irányítása. 
- A személyi feltételek, a szervezeti és tárgyi feltételek koordinálása. 
- felügyeli az adott kollégium pedagógiai szakmai munkáját, az iskola által 

képviselt etikai, erkölcsi normák betartását. 
-   Elkészíti a kollégiumi elhelyezést igénylő tanulók jegyzékét,   gondoskodik el-

helyezésükről, rendezi az esetenként felmerülő   problémákat. 
- Beszámol a kollégiumok munkájáról, elkészíti a kollégiumi nevelőtanárok 

munkaköri leírását, a kollégiumok házi- és napirendjét. 
- Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi munkákban. 
- Ellenőrzi a kollégium napi-és házirend végrehajtását. 
- Elkészíti a pedagógusok munkaidejének beosztását, az ügyeleti beosztást, 

ellenőrzi a pedagógusok munkáját. 
- Nyilvántartja és jelenti a vagyontárgyak megrongálását, jelzik a szükséges 

javítások számát, jellegét. 
- Segíti a diákönkormányzat munkáját. 
- Kezdeményezi fegyelmi eljárás megindítását, a tanulók jutalmazását. 
- Ellenőrzi az adminisztrációs munkák elvégzését. 
- Javasolja a közvetlen irányításuk alá tartozó pedagógusok jutalmazását, 

büntetését. 
- Elkészíti a kollégium éves programkínálatát, tervezi a kollégium pedagógiai 

tevékenységét. 
- Tervezi, irányítja és összehangolja, ellenőrzi a kollégium szabadidős program-

jainak rugalmas rendszerét. 
- Minősíti a nevelőtanári munkavégzést, értékeli a kollégium éves munkáját. 
- A kollégiumok vezetőjeként, mint az intézmény vezetőségének tagja, bekap-

csolódik az iskola nevelő-oktató munkájának tevékenységébe, értékelésébe, 
innovációs törekvéseibe. 

 
Intézményegységvezető-helyettesek 
Segítik az intézményvezetők munkáját, elvégzik a hatáskörükbe utalt feladatokat. 
• Szakképzési intézményegységvezető-helyettes, gyakorlati oktatásvezető  

- Feladata az iskola intézményegysége vonatkozásában az intézményegység vezetői 
feladatok ellátásában való aktív közreműködés, az intézményegység-vezető 
segítése. 

-  Az  igazgató bízza meg, munkáját az igazgatóhelyettesekkel és a szakképzési 
intézményegység-vezetővel együttműködve végzi. 

- Közreműködik a szakszerű és törvényes működés belső szabályozási feltételeinek 
a biztosításában, gondoskodik arról, hogy rendelkezésre álljanak a jogszabályban 
előírt szabályozások, a szakképzés tárgyi és személyi feltételek. 

- Közreműködik a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend összeállításában. 
- Közreműködik az intézményegységen kívül bonyolódó szakképzéshez kapcsolódó 

szerződések megkötésében, rendszeres felülvizsgálatában. 
- Közreműködik a pedagógusok szakmai tevékenysége ellenőrzésének, felméré-

sének megszervezésében, különösen az intézményegység vonatkozásában. 
- Kapcsolatot tart mindazon szervezetekkel és intézményekkel, melyek a 

szakképzéssel kapcsolatos feladataik révén intézményünkkel partneri viszonyban 
állnak (hatóságok, partner intézmények, kamarák stb.). 
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- Felel:  
- A szakképzés éves munkatervének elkészítéséért,  
- A szakképzés törvényi változásainak, előírásainak naprakész követéséért,  
- A szakképzés tárgyi és személyi feltételeinek rendelkezésre állásáért,  
- Ellenőrzi a tűz és balesetvédelmi szabályok betartását.  

- Szervezi:  
- szervezi – együttműködve a gyakorlati oktatásvezetőkkel - az intézményben 

folyó elméleti és gyakorlati szakmai oktatást,  
- az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzést,  
- az intézmény szakmai akkreditációit,  
- a tanulószerződések és együttműködési megállapodások elkészítését, 

dokumentálását,  
- a Szakma Kiváló Tanulója, OSZTV versenyek előkészítését,  
- szakoktatók, szaktanárok munkáját,  
- a gyakorlóhelyre való utazást,  
- az intézmény felnőttképzési terveinek megvalósulását, együttműködve a 

felnőttképzési koordinátorral,  
- a beiskolázás szakképzési feladatait,  
- üzemlátogatások és tanulmányi utak sikeres lebonyolítását.  

- Gondoskodik:  
- A szakmai továbbképzések megszervezéséről,  
- A munka-, tűzvédelmi- és a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartásáról,  
- A szakmai programok megtartásáról,  
- A statisztikai jelentések elkészítéséről,  
- A nyári gyakorlatok megtartásáról.  

-   Felelős a feladatkörébe tartozó szakmai vizsgák előkészítéséért, lebonyolításá-ért. 
-  Irányítja a tanműhelyek (a tankert) műszaki fejlesztését, a korszerű technoló-giák 

oktatási feltételeinek megteremtését. 
-  Szervezi  és  irányítja a gyakorlati oktató-nevelő munkát, az iskolai szintű és az 

egyéb gyakorlati versenyeket. 
- Ellenőrzi a szakoktatók munkáját. 
-   Gondoskodik  a  versenyeken  továbbjutók  felkészítéséről,  további versenyzésük 

feltételeinek biztosításáról. 
-  Gondoskodik a tanműhelyek anyag-és szerszámgazdálkodási terveinek elkészíté-

séről, ellenőrzi ezek megvalósítását 
-   Ellenőrzi és kezeli a tanműhelyi dolgozók munkaügyi adminisztrációját 
-  Javaslatot tesz a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók anyagi elismerése, 

kitüntetésre, illetve fegyelmi felelősségre vonására 
-   Részt vesz az iskolai beiskolázási tevékenységben 
-   Közreműködik az iskolai szintű döntések, stratégiák kialakításában. 

 
• Gimnáziumi, szakgimnáziumi intézményegységvezető-helyettes 

- Feladata az iskola intézményegysége vonatkozásában az intézményegység vezetői 
feladatok ellátásában való aktív közreműködés, az intézményegység-vezető 
segítése.  

- Az igazgató által meghatározott iskolai és kollégiumi kulturális tevékenységek, 
szakmai munkaközösségek felügyelete, szervezése, irányítása.  

- Az igazgató meghatalmazása alapján a pedagógusok minősítésében való részvétel. 
- Közreműködés az iskola beiskolázási munkájában, arculatának, marketing 

tevékenységének kialakításában, végrehajtásában. 
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- Közreműködik a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend összeállításában. 
- Közreműködik a tanulói közösségi szolgálat koordinálásában, szervezésében. 
- Segíti a szakmai munkaközösségek tevékenységét. 
- Közreműködik a pedagógusok szakmai tevékenysége ellenőrzésének, felméré-

sének megszervezésében, különösen az intézményegység vonatkozásában. 
- Feladata az igazgató által évente, külön meghatározott iskolai kulturális 

tevékenységek (évente meghatározott iskolai rendezvények, ünnepségek, 
pályázatok, versenyek, művészeti táborok, szakkörök, énekkar, kórus, iskolai 
zenekar, néptánc, konferenciák, iskolát népszerűsítő programok stb.) szervezése, 
irányítása, ellenőrzése, összehangolása, a szükség szerint az egyes iskolai belső 
partnerekkel is együttműködve. 

- Részt vesz a nappali rendszerű iskolai nevelő-oktató munka mellett az iskolai 
felnőttoktatásnak és felnőttképzésnek az igazgató által meghatározott 
feladataiban. 

- Részt vesz  
- a tanügyi statisztikai jelentések elkészítésében,  
- a tanüggyel kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítésében,  
- az intézményi munkaterv alapján az éves intézményegységi munkaterv 

elkészítésében,  
- a tanórán kívüli foglalkozások nyilvántartásában, felügyeletében, 

szervezésében.  
-    Részt vesz a szakmai vizsgák lebonyolításában. 
-    Részt vesz az érettségi vizsgák lebonyolításában. 
- Ellátja az igazgató, az igazgató-helyettesek és az intézményegység-vezető által 

rábízott egyéb feladatokat. 
 

• Kollégiumvezető-helyettes: 
- A kollégiumvezető-helyettest az igazgató bízza meg, megbízatása visszavonásig 

érvényes. 
- A kollégium vezető-helyettes a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, 

illetve a további – munkakörnek közvetlenül alárendelt – vezetői munkaköröket 
ellátók bevonásával, a feladat ellátására történő utasítással látja el. 

- Feladatait a kollégiumvezető irányításával látja el. 
- A kollégiumvezető akadályoztatása esetén ellátja a kollégiumvezetői feladatokat. 
- Közreműködik a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend összeállításában. 
- Közreműködik a pedagógusok szakmai tevékenysége ellenőrzésének, felméré-

sének megszervezésében, különösen az intézményegység vonatkozásában. 
- Elkészíti a kollégiumvezető irányításával, felügyeletével:  

- A pedagógusok munkabeosztását és ügyeleti rendszerét.  
- A túlóra, az éjszakai ügyelet, a helyettesítés, a táppénzes nap és az óradíj kimuta-

tását.  
- A kollégiumi tanulmányi munka elemzését, értékelését. Javaslatokat tesz a 

feladatokra.  
- Részt vesz  

- A tanügyi statisztikai jelentések elkészítésében,  
- A tanüggyel kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítésében,  
- az intézményi munkaterv alapján az éves intézményegységi munkaterv 

elkészítésében,  
- A tanórán kívüli foglalkozások nyilvántartásában, felügyeletében, 

szervezésében.  
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- Ellátja az igazgató és az intézményegység-vezető által rábízott egyéb feladatokat. 
Iskolatitkár: 
Az igazgató bízza meg. Feladatai: 

- fogadja és rendszerezi a naponta érkező postai küldeményeket 
- bonyolítja a kimenő postai küldeményeket 
- hivatalos levelezést folytat, vezeti az iktatást 
- vezeti a pénztárkönyvet, a postai feladókönyvet 
- kezeli a telefonbeszélgetésekből befolyt összeget, számláz 
- információkat szerez be és továbbít 
- telefonbeszélgetéseket folytat (hivatalokkal, fenntartóval, pedagógiai szolgál-

tatóval, szervezőirodákkal) 
- pedagógiai és adminisztrációs írásos anyagot sokszorosít 
- szakszerűen vezeti és tárolja az irattári anyagot 
- közreműködik az iskolabútor, a tanszerek és irodaszerek megrendelésében, 

azokat szám szerint és minőségileg ellenőrzi, átveszi 
- feladata a dolgozók úti- és egyéb költségeinek igénylése, kifizetése, az 

átvételek igazoltatása 
- kezeli a telefonközpontot 
- fogadja a vendégeket 
- részt vesz az iskolai beiskolázási tevékenységben 
- jól látható helyen kifüggeszti munkaidejének, fogadóóráinak rendjét 
- felelős az írásos anyagok (elemzések, tervek, szerződések, utasítások) téma-

körök szerinti, betűrendes feldolgozásáért és tárolásáért 
- a nem dokumentum jellegű, elavult iratok folyamatos selejtezése 
- iratrendezési terv készítése 
- a dokumentumok szabályszerű vezetése a törvényben előírt megőrzési idő 

betartásával 
- az iskola dolgozóinak továbbképzési terve szerint részt vesz ügyviteli és 

számítástechnikai továbbképzésen 
- megtervezi a tárolt iratok könnyebb kezelhetőségét 
- javaslatot tesz az irodatechnikai eszközök modernizálására 
- kezeli a diákokról szóló nyilvántartást 
- az igazgató engedélye szerint intézkedik az aktuális garanciális szervizelés és 

karbantartás elvégzéséről 
- a kiállított bizonyítványokat egyezteti az osztálynaplóval 

 
2, Az iskola vezetősége 

Az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, döntés-előkészítő, véleményező, javas-
lattevő testület: 
Tagjai: 

- igazgató 
- igazgató-helyettesek 
- gazdasági vezető 
- intézményegység-vezetők 
- intézményegységvezető-helyettesek 
- az iskola vallásos életéért felelős vezető 
- szakmai munkaközösség-vezetők 
 

Az intézmény vezetőjének munkáját segítik. Az igazgató mellett ellenőrzési feladatokat is 
ellátnak az igazgató megbízása szerint az általuk képviselt szervezetekben. 
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Az igazgató által megállapított munkaprogram alapján tanácskoznak. Az ülések össze-
hívása, előkészítése és levezetése az igazgató feladata. Az ülésre – a napirendi ponttól 
függően – tanácskozási joggal meghívható a diákönkormányzat vezetője, a szülői munka-
közösség vezetője és a pedagógus érdekképviselet vezetője. A megbeszélésekről írásban 
feljegyzés, emlékeztető készülhet. Az operatív vezetési ügyekben az igazgató, az igaz-
gató-helyettesek és a gazdasági vezető heti rendszerességgel tartanak megbeszélést. 

 
3, A helyettesítés rendje 

Az igazgató akadályoztatás esetén – azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatás-
körben, a munkáltatói jogok gyakorlása, továbbá a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek 
kivételével – teljes felelősséggel az általános igazgató-helyettes helyettesít. Az igazgató 
tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is. 
Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét. 
Gazdálkodási kérdésekben az igazgató helyettesítését a gazdasági vezető látja el. 
Az igazgató és az általános helyettes egyidejű akadályoztatása esetén az igazgató helyet-
tesítése a második igazgatóhelyettes feladata. 
Mindhárom vezető távolléte esetén - ha a helyettesítésre más nem kapott megbízást 
szóban, vagy írásban - az igazgatót a kollégiumvezető, vagy a gyakorlati oktatásvezető, 
akadályoztatásuk esetén az osztályfőnöki munkaközösség-vezetője, illetve a nevelő-
testület megbízott tagja helyettesíti. 
Amennyiben az igazgató, vagy helyettesei közül 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. A 
vezetők helyettesítését ellátó pedagógus felel a nevelési-oktatási intézmény biztonságos 
működéséért, felelőssége, intézkedési jogköre – az intézményvezető eltérő írásbeli intéz-
kedésének hiányában – az intézmény működésével, a gyermekek, tanulók biztonságának 
megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. A vezető helyettesí-
tését ellátó pedagógus a vezető akadályoztatásának megszűnése után haladéktalanul 
köteles beszámolni a helyettesítés ellátása során tett intézkedéseiről. 
Ha a pedagógus betegség vagy egyéb ok miatt nem tudja az órarendben kijelölt óráját 
megtartani, a második igazgató-helyettes gondoskodik az eseti helyettesítésről.  Ha a 
pedagógus távolmaradása előreláthatóan az egy hónapot meghaladja, akkor az intézmény 
– szükség szerint az órarend módosításával – gondoskodik arról, hogy a távollévő peda-
gógust azonos szakos pedagógus tudja tartósan helyettesíteni. 

 
4, Az iskola dolgozói 

Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályi előírások és a fenntartó engedélye alapján 
megállapított munkakörökre és létszámban az iskola igazgatja alkalmazza. Az iskola 
dolgozói, munkatársai feladataikat munkaköri leírás alapján végzik. Az intézmény 
szellemiségéből adódóan a az alkalmazottak minden megnyilvánulásának, viselkedé-
sének, megjelenésének az intézmény értékrendjét kell tükröznie. Ennek elmulasztása, 
illetve kötelességszegés esetén fegyelmi eljárás indítható. 
Az iskola dolgozói: 

- szaktanárok 
- szakoktatók 
- könyvtáros 
- pedagógiai munkát közvetlenül segítők: gyermekfelügyelők, iskolatitkár 
- gazdasági-pénzügyi dolgozók: gazdasági vezető, könyvelők, pénztáros, admi-

nisztrátor, gondnokok, munka- és tűzvédelmi előadó 
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- technikai alkalmazottak: fűtők, karbantartók, asztalos, festő, kőműves, takarítók, 
konyhai személyzet 

Az iskola pedagógus és nem pedagógus dolgozói munkájukat a vonatkozó jogszabályok 
alapján végzik.  

 
5. Pedagógusok: 

Minden tanárnak tudatában kell lennie annak, hogy elsősorban élete példájával nevel. Ez 
egyaránt igaz az iskolai és az iskolán kívüli magatartására is. Munkájuk során figyelembe 
kell venni a fenntartó által elvárt viselkedési és magatartási normákat is. A pedagógus 
intézményünk múltjának, hagyományainak megfelelően, a keresztény pedagógia elvei,  
gyakorlata és erkölcsi normák szerint, a legmodernebb tudományos ismereteket átadva 
neveli, oktatja tanítványait. Ismerje és alkalmazza az iskola nevelési programját, Don 
Bosco megelőző módszerét. Tekintse hivatásnak munkáját, életfelfogását az evangélium 
szelleme hassa át. Fogadja el a katolikus egyház tanításait, alapigazságait, a keresztény 
erkölcsiséget, értékrendet, nevelési eszményt. A pedagógusok az éves munkatervben 
meghatározottak szerint közös imákon, szentmiséken, rendezvényeken vesznek részt. A 
nem katolikus keresztény vallású pedagógusokat a saját keresztény vallásuk gyakorlásá-
ban nem korlátozzuk, de a katolikus egyház értékeinek, tanításának tiszteletben tartása 
mellett, részt kell venniük, a tanév munkarendjében rögzített egyházi alkalmakon.  Az 
alkalmazásnál előnyben részesülnek a katolikus vallású pályázók. Az iskola tanulóitól - a 
mindennapi életben szokásos figyelmesség kivételével - ajándékot, kölcsönt, jogtalan 
előnyt nem fogadhatnak el. A hivatali titok megőrzésére az iskola minden dolgozója 
köteles. Az iskolai élet egészére figyelve - saját munkakörén túl is – segítenie kell a 
közösség tagjainak emberi és keresztény hitbeli kibontakozását. A munkanapokon, 
tanítási napokon, iskolai rendezvényeken külső megjelenésük legyen az alkalomhoz illő, 
koruknak megfelelő, mértéktartóan divatos, praktikus, ízléses, szolid, nem kihívó. Az 
intézmény szellemiségéből adódóan a gyermekek, tanulók, alkalmazottak viselkedésének, 
megjelenésének, minden megnyilvánulásának az intézmény értékrendjét kell tükröznie. 
Esetleges akadályoztatásukat időben jelezzék! Óra elhagyására, vagy cseréjére csak 
komoly ok miatt kerülhet sor. Személyi ügyekben a szeretetről és a diszkrécióról soha ne 
feledkezzenek meg! A fentiek elmulasztása, illetve kötelességszegés esetén fegyelmi 
eljárás indítható. 
Munkaköri kötelességeik különösen: 

- a kötelező óraszámban tartandó tanítás-nevelés, a tanulókkal való  közvetlen foglal-
kozás, amelyek a pedagógus szakértelmét igénylik 

- nevelő munkájukhoz azokat a módszereket válasszák ki, melyek tevékenységüket 
leginkább hatékonnyá és eredményessé teszik 

- legyen külön gondjuk a gyöngébb tanulókra és segítsék elő a tehetségesebb tanulók 
hatékonyabb fejlődését 

- rendszeres önképzéssel, a továbbképzéseken való részvétellel és a munkaközösség 
munkájába való bekapcsolódással fejlesszék szaktárgyi és általános műveltségüket 

- tartsanak rendszeres kapcsolatot az osztályfőnökkel és a szülőkkel 
- tanévi munkájukat tanmenetben tervezzék meg 
- a tanulók dolgozataikat és feleleteit értékelik, az érdemjegyeket közlik a tanulókkal 
- segítsék az iskolán kívüli programok, osztálykirándulások, táborok és túrák lebo-

nyolítását. 
 

A munkaidőt a munka törvénykönyve, a pedagógusok kötelező óráit a nemzeti közneve-
lésről szóló törvény szabályozza. szabályozza. A heti munkaidő 40 óra. A pedagógusnak 
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annyit kell teljes munkaidejéből az iskolában eltöltenie, amennyi a munkája hiánytalan és 
igényes elvégzéséhez szükséges. 
A tanév végén a pedagógusok csak akkor kezdhetik meg szabadságukat, ha munkájukat 
befejezvén az igazgatóságnak az iratokat leadták, elvégezték adminisztrációs teendőiket, 
teljesítették munkaköri kötelezettségeiket. 

 
6, Az iskola szervezetének vázlata 

Az iskola vezetési szerkezetének vázlatát a melléklet tartalmazza. 
Az intézményt az igazgató irányítja, ő a legfelsőbb vezető. 
Az intézményen belül megtalálható: 

 - az alá- és fölérendeltség, 
 - illetve az azonos szinten belül a mellérendeltség. 

Az intézményen belül alá- és fölérendelt viszonyban működnek az egyes vezetői 
szintekhez tartozó: 

 - vezetők,  
 - illetve vezetőkhöz tartozó beosztottak. 

Az azonos vezetői szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van. 
A belső szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál a legfontosabb 
alapelv, hogy az iskola a feladatait zavartalanul végezhesse el. 
Az egységségek koordinált működését 

 - az igazgató irányító tevékenysége, valamint 
 - a középszintű vezetők feladatellátása 
           biztosítja. 

A szakmai együttműködést a vezetést segítő munka, a középvezetői, valamint az egyéb 
nevelői értekezletek is segítik. 
A szerv szervezeti felépítéséből, struktúrájából adódó alá- és fölérendeltségi viszony jelzi 
az egyes egységek közötti kölcsönös együttműködési kötelezettséget is. 
A dolgozók, középvezető, és magasabb vezető közötti szakmai együttműködésre vonat-
kozó előírásokat a munkaköri leírás tartalmazza. 
Szervezeti-, intézményegységeink: 

- szakképzés (felelős: általános igazgató-helyettes, szakképzési intézményegység-
vezető) 

- gimnáziumi, szakközépiskolai közismereti képzés (pedagógiai igazgató-helyettes, 
gimnáziumi, szakközépiskolai intézményegység-vezető) 

- felnőttoktatás (felelős: általános igazgató-helyettes, szakképzési intézményegység-
vezető) 

- felnőtt- és tanfolyami képzés (felelős: általános igazgató-helyettes, szakképzési 
intézményegység-vezető), 

- kollégium (felelős: kollégiumvezető), 
- gazdasági ügyek és intézményműködtetés (felelős: gazdasági vezető) 
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IV. Az iskola közösségei, ezek kapcsolata egymással és a vezetéssel 
 
1, Az iskolaközösség 

Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják. 
Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek 
révén és módon érvényesíthetik. 

 
2, A nevelőtestület: 

Az intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve a nevelőtestület, amely a 
nemzeti köznevelési törvényben és más jogszabályban meghatározott ügyekben döntési, 
véleményezési, javaslattételi jogkört gyakorol.  
A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazott-ja, 
az iskola gazdasági vezetője, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő 
dolgozók közül a gyermekfelügyelők. 
Az iskola nevelőtestülete feladatkörének részleges ellátására, a tanulói fegyelmi eljárások 
lefolytatására alkalmi bizottságot, fegyelmi bizottságot hoz létre. A fegyelmi bizottság 
tagjai: igazgató, igazgató-helyettes, az osztályfőnök, a tanulót tanító tanárok, szak-oktató(k), 
az iskolai diákönkormányzatot segítő tanár, a gyermek- és ifjúsági felelős, kollégiumi tanuló 
esetén a kollégiumi nevelőtanár. A fegyelmi bizottság vezetője a tanuló osztályfőnöke. A 
kollégiumi fegyelmi bizottság tagjai az igazgató, az igazgató-helyettesek, a 
kollégiumvezető, a kollégiumi csoportvezető tanár, az adott kollégium nevelőtestülete, az 
iskolai diákönkormányzatot segítő tanár, a gyermek- és ifjúsági felelős. A kollégiumi 
fegyelmi bizottság vezetője a tanuló kollégiumi csoportvezető tanára. 
Az iskola életével, hivatalos ügyeivel kapcsolatos intézkedések, viták - a tájékoztatás 
célját szolgáló anyagok kivételével - szolgálati titok, ezt a nevelő-testület minden tagja 
köteles megőrizni. 
A nevelő-testület döntéseit értekezleten, nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza, kivéve a 
külön jogszabályban, illetőleg a rendeletben meghatározott esetek. A nevelőtestület 
személyi kérdésekben – a nevelőtestület többségének kérésére – titkos szavazással is 
dönthet. 
A nevelő-testület döntését, javaslatát, véleményét általában a munkaközösségek előzetes 
állásfoglalása alapján alakítja ki. A munkaközösség-vezető a nevelő-testület előtt szóban 
ismerteti a munkaközösség véleményét. Írásban továbbítja az igazgatóhoz a 
munkaközösség javaslatát, valamint a munkaközösség saját működési területére 
vonatkozó értékelést, az intézmény munkáját átfogó éves elemzés áttekintéséhez. 
A nevelőtestület az éves munkatervben meghatározott időpontokban, ezen felül szükség 
szerint ülésezik az alábbiak szerint: 
A nevelő-testület a tanév folyamán rendes (állandó) és rendkívüli értekezletet tart.  
A nevelő-testület rendes értekezletei: 

 - tanévnyitó értekezlet 
 - tanévzáró értekezlet 
 - osztályozó /félévi és év végi/ 

- nevelési értekezlet 
- rendkívüli értekezlet 

A nevelő-testületi értekezletet az iskola igazgatója - vagy helyettese- készíti elő. A 
nevelő-testületi értekezlet levezető elnöki feladatait az igazgató, általános igazgató-
helyettes, akadályoztatása esetén a második igazgatóhelyettes látja el. 
A nevelőtestület értekezletein a részvétel a nevelőtestület minden tagja számára kötelező. 
A nevelő-testületi értekezlet – ha a jogszabály másként nem rendelkezik - akkor 
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határozatképes, ha azon tagjainak több, mint 50%-a jelen van. Az esetleges 
szavazategyenlőség esetén az igazgató szavazata a döntő.  
A fenti szabályokat értelemszerűen kell alkalmazni akkor is, ha a nevelő-testületnek csak 
egy része jogosult a döntésre /pl.: egy osztályban tanítók értekezlete, levelező tagozaton 
tanítók értekezlete, fegyelmi bizottság/. 
A nevelő-testület döntéseit határozati formában kell megszövegezni. A határozatokat 
sorszámozni és azokat nyilvántartásba kell venni. 
A nevelő-testület értekezleteiről jegyzőkönyvet, vagy emlékeztetőt kell készíteni. A 
nevelő-testületi értekezlet jegyzőkönyvét, az emlékeztetőt a nevelő-testület erre felkért 
tagja (iskolatitkár) vezeti. A pedagógust titoktartási kötelezettség terheli a nevelőtestület 
tagjainak és a tanulók személyes magánügyeinek tekintetében. 

 
3. Alkalmazotti közösség: 

Az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. Jogaikat, kötelességeiket, 
juttatásaikat, érdekérvényesítési lehetőségeiket a magasabb jogszabályok, valamint az 
iskola munkaügyi szabályzata rögzíti. Az alkalmazotti értekezletre – ha jogszabály 
másként nem rendelkezik – a nevelőtestületi értekezletre vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. 

 
4. Szakmai munkaközösségek: 

Az iskola pedagógusai az iskola pedagógiai tevékenységének egy-egy területéhez 
kapcsolódva szakmai munkaközösségekben tevékenykednek. A munkaközösség szakmai, 
módszertani kérdésekben segítséget ad az iskolában folyó nevelő és oktató munka 
tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez és ellenőrzéséhez. 
Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működhetnek: 

− Informatikai-ügyviteli 
− Földrajz–rajz-vizuális kultúra-néprajz 
− Természettudományi (matematika-fizika-biológia-kémia) 
− Osztályfőnöki  
− Magyar-történelem 
− Egészségügyi és szociális  
− Idegennyelvi 
− Kereskedelem-marketing 
− Vendéglátás-idegenforgalom 
− Testnevelés és sport 

A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel 
rendelkeznek. A szakmai munkaközösség javaslattételi és véleményezési jogköre gyakor-
lásával kapcsolódik be az iskola vezetésébe. 
A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen belül: 

- az adott szakmai-pedagógiai terület nevelő és oktató munkájának segítése, tervezése, 
szervezése, értékelése és ellenőrzése, 

- az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése, a tartalmi és 
módszertani elvárások tökéletesítése, 

- egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos 
ellenőrzése, mérése, értékelése, mindent megtesznek az egységes oktatási, számon-
kérési normák betartásáért, 

- pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, 
- a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, 
- az iskolai belső vizsgák tételsorainak összeállítása, értékelése, részt vesznek a vizsgáz-
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tatásban, 
- a szakmai munkaközösségek összeállítják a szakmai vizsgák tételsorait, részt 

vesznek a vizsgáztatásban, 
- pedagógiai kísérletek elvégzése, 
- meghatározzák a méréses vizsgálat rendjét, 
- minőségi vizsgálatot tartanak és annak eredményeit felhasználják a nevelő-oktató 

munkában, 
- a pedagógusok munkájának segítése hospitálásokkal, bemutató órák szervezésével, 

szakmai-módszertani kiadványok és a tanításhoz használható eszközök beszerzésével,  
- a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése patronáló nevelő (mentor) kijelölé-

sével, 
- a munkatársi közösség fejlesztése, 
- javaslattétel az iskola igazgatójának a munkaközösség-vezető személyére, 
- a munkaközösség éves munkatervének összeállítása,  
- a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítése, 
- javaslattétel a tankönyvekre, felvételi vizsgafeladatokra, a szertár- 
 fejlesztésre, eszközbeszerzésre, 
- javaslattétel a tantárgyfelosztásra, 
- elkészíti saját szervezeti és működési szabályzatát. 

A szakmai munkaközösség munkáját a munkaközösség-vezető irányítja. A munka-
közösség vezetője – munkáját munkaköri leírás alapján végzi - az azonos tantárgyat, 
tantárgycsoportot oktató, azonos jellegű tevékenységet (kollégium) folytató peda-
gógusok közül az igazgató által megbízott pedagógus, aki  

- képviseli a munkaközösséget 
- összeállítja a munkaközösség éves programját 
- irányítják a közösség szakmai munkáját, segítik a szakirodalom   felhasználását 
- javaslatot tesznek a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésre 
- felügyelik a követelményrendszernek való megfelelést 
- elemzést, értékelést készítenek a munkaközösség tevékenységéről. 

A munkaközösség vezetője felelős a tervezéshez, szervezéshez és ellenőrzéshez nyújtott 
szakmai, módszertani támogatás szakszerűségéért. 
A szakmai munkaközösség az iskola pedagógiai programja, munkaterve és a munka-
közösség tagjainak javaslatai alapján összeállított éves munkaterv alapján tevékenyked-
nek.  Az éves munkaterv tartalmazza a szakmai munka ellenőrzésének éves tervezését is. 
A szakmai munkaközösség dönt saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról. 

 
5, Munkacsoportok, bizottságok 

Az iskolai munka egyes feladatainak megoldására a nevelő-testület tagjaiból munkacso-
portok alakulhatnak a nevelő-testület, az igazgató, vagy az igazgatóság döntése alapján.  
Lehetnek állandó és ideiglenes jellegűek. A több tanéven keresztül működő állandó bizott-
ságok (munkacsoportok) tagjait ezen tisztségükben a nevelőtestület évente egy alkalommal, 
a tanévnyitó értekezleten megerősíti. Az állandó bizottságok (munkacsoportok) tagjai 
maguk közül a tevékenység összehangolására, irányítására vezetőt választanak.  
Az aktuális feladatok ellátására alkalmi munkacsoport hozható létre. Az alkalmi munka-
csoportok tagjait a nevelő-testület választja, az igazgató, vagy az igazgatóság bízza meg. 
Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgató, vagy az igazgatóság hozza létre, 
erről tájékoztatnia kell a nevelő-testületet. 

 
6, Szülői szervezet, a szülői munkaközösség 

Amennyiben a szülők ezt igénylik, a szülői szervezetet (szülői munkaközösséget) létre kell 
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hozni. Jelenleg működik iskolánkban szülői közösség. 
A szülői munkaközösség működése esetén az igazgató kéri meg írásos anyagok átadá-
sával a véleményüket azokban a kérdésekben, amelyben a jogszabály véleményezési 
jogot biztosít.  
Az osztályok szülői közösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. Az osztályok 
szülői szervezetei (közösségei) a szülők köréből a következő tisztségviselőket választják: 

- elnök, 
- elnökhelyettes, 
- egyéb felelős (pénztáros stb.), 

Az osztályok közösségei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban választott 
elnök, vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskola vezetőségéhez. 
Az iskolai szülői közösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskola szülői közösség 
vezetősége. Az iskolai szülői közösség vezetőségének munkájában az osztály szülői 
közösségek elnökei által megválasztott 9 fő vehet részt. 
Az iskolai szülői közösség vezetősége a szülők javaslatai alapján megválasztja az iskolai 
szülői közösség vezetőségének tisztségviselőit: 

- elnök, 
- elnökhelyettes, 
- pénztáros, 
- egyéb felelős. 

Az iskolai szülői közösség vezetőségének elnöke közvetlenül az iskola igazgatójával tart 
kapcsolatot.  
Az iskolai szülői közösség vezetősége akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több 
mint ötven százaléka jelen van. Az iskolai szülői közösség vezetősége döntéseit nyílt 
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az iskolai szülői közösségének vezetősége 
gyakorolja a szülői közösséget, a szülői munkaközösséget a jogszabályban megillető 
jogokat. Az iskolai szülői közösség vezetőségébe delegált tagok megbízása a visszavonásig 
érvényes. 
Az iskolai szülői szervezet vezetőségét az iskola igazgatója tájékoztatja az iskola 
feladatairól, tevékenységéről. 

 
7, Tanulói közösségek 

A tanulókkal kapcsolatos általános magatartási, viselkedési, megjelenési szabályokat - 
amelyek betartását tanítási idő alatt és azon kívül is elvárjuk -  a Házirend tartalmazza. 
Elősegítjük tanítványaink hitre jutását, a keresztény értékrend elfogadását, jellemük, 
gondolkodásuk fejlődését. A tanulók az éves munkatervben meghatározottak szerint 
közös imákon, szentmiséken, rendezvényeken vesznek részt. A nem katolikus keresztény 
vallású diákjainktól elvárjuk a katolikus egyház értékeinek tiszteletben tartását, a tanév 
munkarendjében rögzített egyházi alkalmakon való részvételt. Saját keresztény vallásuk 
gyakorlásában nem korlátozzuk őket és ők sem minket. Az intézmény szellemiségéből 
adódóan a tanulók viselkedésének, megjelenésének, minden megnyilvánulásának az 
intézmény értékrendjét kell tükröznie. A fentiek elmulasztása, illetve kötelességszegés 
esetén fegyelmi eljárás indítható. 

 
Osztályközösség: az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók alkot-
ják. Az osztályközösség élén, mint pedagógus vezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfő-
nököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök a tevékenységüket 
munkaköri leírás alapján végzik. Az osztályközösség tagjaiból 3-5 tagú vezetőséget 
választ, közülük egy fő tagja az iskolai diákönkormányzatnak. 
Diákkörök: 
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A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. Az 
iskolában működő diákkörök létrehozásának szabályait a házirend tartalmazza. 

Diákönkormányzat: 
A tanulók, a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 
szabadidős tevékenységének segítésére iskolai diákönkormányzat működik. Jogköreit 
magasabb jogszabályok rögzítik. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő 
valamennyi kérdésre kiterjed. 
Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzat vezetősége, 
illetve annak választott tisztségviselői érvényesítik. A diákönkormányzat saját működési 
szabályzata szerint tevékenykedik. A diákönkormányzatot segítő nevelőt az igazgató 
bízza meg. A diákönkormányzatot segítő pedagógus részt vesz a közgyűlés ülésein, 
koordinálja, segíti a diákönkormányzat munkáját. 
Az intézmény diákönkormányzatának legfőbb szerve a közgyűlés, amely osztályonként 1 
fő diákképviselőből áll. A diákképviselőket az osztályok a tanév első osztályfőnöki 
óráján választják meg. 
Véleményük és javaslatuk előterjesztéséről a megbízott tanár vagy az igazgató gondos-
kodik. Az iskola igazgatója évente legalább egy alkalommal tájékoztatja a közgyűlést a 
tanulókat érintő kérdésekről. 
Az osztály diákönkormányzat titkárt és tisztségviselőket, az iskolai közgyűlés elnököt, 
elnökséget (5 fő; elnök, elnökhelyettes, elnökségi tagok) választ, dönt saját működéséről. 
A diákönkormányzatot az elnök képviseli. 
Diákközgyűlést minden évben, legalább egy alkalommal kell tartani. A diákközgyűlés 
összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés össze-
hívásáért az igazgató megbízása alapján a diákönkormányzatot segítő tanár a felelős.  
A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola 
helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését. 
Cserkészet 
Iskolánk részt vesz a magyar cserkészmozgalomban. Az iskolánkban működő cserkész-
csapat az 554. sz. Kerkai Jenő Cserkészcsapat, amelynek fenntartója a Göndöcs Benedek 
Középiskola (képviselője az igazgató), amely biztosítja - lehetőségeihez képest - a cser-
készcsapat működését. 
Az 554. számú Kerkai Jenő Cserkészcsapat tagjai elfogadják a Magyar Cserkészszövet-
ség által meghatározott értékeket, népszerűsítik a mozgalmat és iskolánk törekvéseit a 
közösségépítés szempontjából is. 
A cserkészcsapatba jelentkezni, cserkésszé válni külön szabályozott módon lehetséges.  

 
8, Kollégiumi közösség 

Szobaközösség: az egy szobában lakó – lehetőleg azonos évfolyamú – tanulók közös-
sége. A szobaközösség a kollégium legkisebb tanulói egysége, élén a szobafelelős áll. 
Tanulócsoportok: főszabály alapján; évfolyamok szerint tanulócsoportok szerveződnek, 
melynek élén a csoportvezető kollégiumi nevelőtanár áll. A csoportvezetői megbízást a 
kollégiumvezető javaslatára az iskola igazgatója adja. 
A csoportvezető nevelőtanár fontosabb feladatai, jogosítványai: 

- a csoport tagjainak alapos megismerése, 
- az intézmény neveléselveinek szellemében nevelje a tanulókat, segítse és kísérje 

figyelemmel fejlődésüket, 
- szervezze és irányítsa a csoport munkáját,  
- kísérje figyelemmel a csoport tanulmányi munkáját, azt havonta értékelje, 
- folyamatosan tartsa a kapcsolatot az osztályfőnökökkel, a szakoktatókkal, a szak-

tanárokkal, 



                         Göndöcs Benedek Középiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata                 34 
 

- rendszeresen tájékoztassa a csoport tagjait a kollégium előtt álló feladatokról, kellő 
mozgósítással segítse elő az iskolai feladatok megoldását, 

- az érdekeltek egyetértésével javaslatot, illetve intézkedést tehet a tanulók jutal-
mazására, büntetésére, segélyezésére. 

 
9, Az iskola közösségeinek kapcsolattartása 

Az igazgatóság és a nevelő-testület kapcsolattartása 
A nevelőtestületet az igazgató vezeti, az igazgatóhelyettesek, a gazdasági vezető, az 
intézményegység-vezetők közreműködésével előkészíti a nevelőtestület jogkörébe tartozó 
döntéseket, megszervezi és ellenőrzi végrehajtásukat.  
A nevelő-testület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a 
megbízott pedagógus vezetők és a választott képviselők útján valósul meg. 
A kapcsolattartás fórumai: 

- az igazgatóság ülései 
- az iskolavezetőség ülései 
- a különböző értekezletek 
- megbeszélések 
- a hirdetőtáblán elhelyezett hirdetések 
- írásbeli tájékoztatók 

A különböző szintű fórumok döntéseiről, határozatairól értesíteni kell az érintetteket. A 
nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban, vagy írásban, közvetlenül, vagy 
munkaköri vezetőjük által közölhetik az igazgatósággal, az iskola vezetőségével. 
Közvetlenül utasítást nem adhatnak a technikai dolgozóknak. 

 
A nevelők és tanulók kapcsolattartása 
Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató 
a tanévnyitó és tanévzáró ünnepélyen, a diákközgyűlésen, az iskolaújságban, az 
aktualitásokról szóbeli és írásbeli hirdetésekben, az osztályfőnökök az osztályfőnöki 
órákon tájékoztatják a tanulókat. 
Az osztályok a diákönkormányzat és az osztályfőnökük közvetítésével is kereshetik a 
szaktanárokat és az iskolavezetést. Az egyéni problémák is eljuttathatók szóban, vagy 
írásban az igazgatósághoz, a nevelő-testülethez. 
A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak 
folyamatosan szóban és írásban tájékoztatni kell. 
A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak 
az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 
tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola 
nevelőihez, a diákönkormányzathoz.   
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 
választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a 
nevelőkkel, a nevelőtestülettel.   

 
A nevelők és a szülők kapcsolattartása 
Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató 
a szülői munkaközösség vezetőségi ülésén, hirdetőtáblán, alkalmanként megjelenő 
írásbeli tájékoztatón keresztül, az osztályfőnökök az osztályszülői értekezleten tájékoz-
tatják a szülőket. 
A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra alkalmas fórumok: 

- családlátogatások, 
- szülői értekezletek, 
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- nyílt napok, 
- fogadó óra (igény szerint) 
- rendszeres írásbeli tájékoztatók, 
- telefonbeszélgetések,  
- SMS, 
- internet. 

Az írásbeli tájékoztatókra az ellenőrző könyv használata kötelező. Az igazgatóhoz 
címzett írásbeli kérdések levél formájában is eljuttathatók. A szülői értekezletek rendjét, 
idejét az iskolai munkaterv évenként tartalmazza. 
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban, vagy írásban egyénileg, vagy 
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a 
nevelő-testülettel.  
A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési 
szabályzatáról és házirendjéről az iskola igazgatójától kérhetnek tájékoztatást. Az iskola 
pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének előírásai 
nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazot-
tainak) joga van megismernie.  

 
A szakmai munkaközösségek kapcsolattartása 
Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és 
kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek. 
A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása 
előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös 
tekintettel a szakmai munka alábbi területeire: 

- a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések, 
- iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,  
- iskolán kívüli továbbképzések, 
- a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek. 

A szakmai munkaközösségek vezetői rendszeresen tájékoztatják egymást a munkaközös-
ségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken belüli ellenőrzések, 
értékelések eredményeiről. 

 
Az iskolai sportkör és az iskola vezetése közötti kapcsolattartás  
Az iskolai diáksportkör munkáját az iskola igazgatója által megbízott testnevelő tanár segíti.  
Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő képviseli az iskolai sportkört az iskola 
igazgatójával, illetve az iskola vezetőségével folytatatott megbeszéléseken. 
Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő véleményét ki kell kérni az iskolai 
testneveléssel, sporttal kapcsolatos kérdésekben, valamint a az iskolai munkaterv és a 
tantárgyfelosztás összeállítása előtt.  
Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő az osztályokban minden tanév májusában 
felméri, hogy a tanulók a következő tanítási évben milyen iskolai sportköri foglalkozás 
megszervezését igénylik, és ez alapján – minden év május 31-éig – javaslatot tesz az 
iskola igazgatójának az iskolai sportkör következő tanévi szakmai programjára. A szak-
mai programra vonatkozó javaslatát az annak megvalósításához szükséges, felhasználható 
időkeretet, valamint a rendelkezésre álló vagy megteremthető személyi és tárgyi 
feltételeket figyelembe véve készíti el, illetve megvizsgálja azt is, hogy a településen 
működő sportszervezet a szakmai program megvalósításába milyen feltételekkel vonható 
be. 
Az iskolai sportkör egy tanítási évre szóló szakmai program szerint végzi munkáját. Az 
iskolai sportkör szakmai programját minden évben az iskolai munkaterv részeként kell 



                         Göndöcs Benedek Középiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata                 36 
 

elfogadni. Az iskolai diáksportkör foglalkozásait (sportágak, tevékenységi formák, sportköri 
csoportok) az iskolai sportkör szakmai programjában kell meghatározni.  
Az iskolai sportkör foglalkozásaihoz az iskola biztosítja az iskola sportlétesítményeinek 
(sportudvar, tornaterem, edzőterem, stb.), valamint sport eszközeinek használatát.  
Az iskolai sportkör feladatait – az iskolával kötött megállapodás alapján – az iskolában 
működő diáksport egyesület is elláthatja. 

 
Az iskolai cserkészcsapat és az iskola vezetése közötti kapcsolattartás  
Az iskolánkban működő cserkészcsapat az 554. sz. Kerkai Jenő Cserkészcsapat, amely-
nek fenntartója a Göndöcs Benedek Középiskola (képviselője az igazgató). A fenntartó 
biztosítja - lehetőségeihez képest - a cserkészcsapat működését. 
Az 554. számú Kerkai Jenő Cserkészcsapat a Magyar Cserkészszövetség tagja, képviseli 
az általa meghatározott értékeket.  
A Cserkészcsapat parancsnokát a Magyar Cserkészszövetség bízza meg. 
A cserkészcsapat vezetőségébe az igazgató, az általános igazgató-helyettes, a cserkész-
parancsnok, a cserkésztisztek, -tiszthelyettesek, az iskola lelki vezetője és a nevelő-
testület egy cserkész tagja tartozik. 
A cserkészcsapat vezetője havi rendszerességgel számol be a csapat tevékenységéről az 
iskola vezetésének. A cserkészcsapat a működését éves munkaterv alapján végzi. 

 
10, A intézményegységekkel való kapcsolattartás  

A kapcsolattartással szemben támasztott követelmények: 
- Az egyes intézményegységeknek egymással folyamatos, napi kapcsolatot kell 

fenntartania. 
-  Az igazgató a kapcsolattartásnál köteles figyelembe venni azt, hogy:  

-  az egyes vezetői döntéseinél, illetve vezetői jogkörében eljárva az intézmény-
egységet, illetve annak dolgozóit hátrányos megkülönböztetés nem érheti, 

-  az intézmény munkáját, rendezvényeit úgy kell megszerveznie, irányítania, hogy 
az intézményegységek is megfelelő súlyt kapjanak. 

- Az egyes intézményegységek felelősei kötelesek minden igazgatói jogkörrel 
kapcsolatos fontos eseményt, körülményt, tényt időben jelezni az igazgató felé. 

Az igazgatónak minden, az adott területet, a kollégiumot érintő döntés meghozatala előtt 
célszerű kikérnie az egyes egységek felelőseinek, a kollégiumvezetőnek a véleményét, 
javaslatát, hogy a döntés milyen szinten történjen meg először.  
A felelősöknek éves munkatervet kell készítenie.  
A kapcsolattartás általános formái 

 - személyes megbeszélés, tájékoztatás, 
 - telefonos egyeztetés, jelzés, 
 - írásos tájékoztatás,  
 - értekezlet, ülés,  
 - ellenőrzése stb. 
 

11, Az iskola vezetésének és a közösségeinek külső kapcsolatai 
Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának 
állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

- alapító, illetve a fenntartó 
- helyi egyházközség, plébánia elöljárója 
- a szalézi rend elöljárója 
- helyi egyházak 
- oktatásért felelős minisztérium,  egyéb szakminisztériumok 
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- oktatási hivatal 
- kormányhivatal, államkincstár 
- helyi és más önkormányzatok  
- megyei önkormányzat 
- polgármesteri hivatalok 
- járási hivatalok 
- pedagógiai szakmai szolgáltatók 
- pedagógiai szakszolgálatok 
- katolikus pedagógiai intézet 
- nevelési tanácsadó 
- más oktatási intézmények 
- gyámhatóság 
- gyermekjóléti szolgálatok 
- egyéb gyermekvédelmi, családjogi szervezetek 
- gazdasági kamarák 
- szakmai szervezetek 
- vállalkozások, vállalkozók, gazdasági egységek 
- az intézményt támogató egyéb szervezetek 
- egészségügyi szolgáltatók 
- közművelődési intézmények 
- ifjúsági szervezetek 
- Magyar Cserkészszövetség 
- egyéb civil szervezetek és intézmények 
- Munkaügyi Központ 
- szakirányú felsőoktatási intézmények 
- külföldi iskolák 
- helyi és megyei tömegkommunikációs szervezetek 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős. Az igazgató-
helyettesek, a gazdasági vezető, a gyakorlati oktatásvezető, a kollégiumvezető a vezetői 
feladatmegosztás szerint tartanak rendszeres kapcsolatot a külső szervekkel az ügyek 
meghatározott körében. A fentiek mellett az intézmény törekszik az internetes honlapon a 
legfrissebb információk közlésére. 
A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot 
tart fenn az illetékes egészségügyi intézmény dolgozóival, és segítségükkel megszervezi a 
tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát.  
Különösen fontos a megfelelő kapcsolat kialakítása a különböző iskola-egészségügyi 
ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók mellett a gyermekjóléti szolgálatokkal a 
tanulókat veszélyeztető okok megítélése és a szükséges pedagógiai eszközök alkalmazása 
céljából. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és 
ifjúságvédelmi feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és 
ifjúságvédelmi felelőse rendszeres kapcsolatot tart fenn az illetékes gyermekjóléti 
szolgálattal, a gyámhatósággal. A munkakapcsolat felügyeletéért a második igazgató-
helyettes a felelős. 
Ennek megvalósítása érdekében: 

- az iskola biztosítja az ifjúságvédelmi felelősi munka feltételeit 
- folyamatosan tartja a kapcsolatot a szülőkkel 
- az iskola tájékoztatást ad a szülőknek azokról az intézményekről, melyek segítséget 

nyújthatnak 
- szükség szerint – akár a gyermekjóléti szolgálattal közösen – családlátogatást szer-

vez 
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- az iskola kiemelt figyelmet szentel az élvezeti szerek fogyasztása következménye-
ként kialakuló szenvedélybetegségek megelőzésére.  

 
12, A gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel való kapcsolattartás formái és 

rendje 
Az intézményben a gyakorlati képzés részben helyben, helyi szervezésben, részben nem 
helyben, illetve nem helyi szervezésben történik. 
A gyakorlati képzést folytatókat, szervezőket be kell avatni minden olyan intézményi 
döntés előkészítésbe, mely érinti a gyakorlati képzést. 
Ennek érdekében a gyakorlati képzés folytatójának, szervezőjének képviselőjét meg kell 
hívni azokra a nevelőtestületi értekezletekre, melyeken szóba kerülnek a gyakorlati 
képzés olyan vetületei: 

-  melyre érdemi rálátása a gyakorlati képzést folytatóknak, szervezőknek van,  
-  melyek hatással lehetnek az eddig végzett tevékenységre. 

A gyakorlati képzést végzők és az intézmény együttműködik a gyakorlati képzés belső 
szakmai ellenőrzésében. 
A gyakorlati képzést folytató és szervező jogosult az intézmény számára: 

-   javaslatokat tenni az általa folytatott tevékenységgel kapcsolatban, 
-  véleményezni az intézmény olyan tevékenységét, mely hatással van a gyakorlati 

képzésre. 
A kapcsolattartás további formái, rendje: 

- rendszeres és folyamatos kapcsolattartás az iskola gyakorlati oktatásvezetője, 
gyakorlati oktatásvezető-helyettese, szükség szerint az iskola igazgatója, általános 
igazgató-helyettese, a kollégiumvezető és a gyakorlati oktatást végző szervezet 
képviselője között, 

-  a gyakorlati oktatást végző szervezet képviselőjének meghívása az iskola által szer-
vezett szakmai továbbképzésekre, fórumokra, szakmai versenyekre, 

-  a szakmai gyakorlati oktatást végző szervezet tájékoztatása szakmai továbbképzé-
sekről, 

-   a szakmai szervezetnek, illetve annak képviselőjének, az iskolával közösen végzett, 
az iskolai szakmai oktatás színvonalát is emelő szakmai munkája elismeréséül 
Göndöcs Benedek Emlékérem kitüntetés adományozható. 
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V.  Az iskola működési szabályai 
 

1, Az iskolai alkalmazottak munkarendje 
Az iskolai alkalmazottak körét, az alkalmazási feltételeket és a munkavégzés szabályait, a 
munkarendet, a munkavégzés díjazását a vonatkozó jogszabályok határozzák meg. 
A nem pedagógus munkakörben alkalmazottak munkarendjét a fenti szabályok 
betartásával az intézményvezető állapítja meg az intézmény zavartalan működése 
érdekében. Munkaköri leírásaikat a gazdasági vezető készíti el és az igazgató hagyja jóvá. 
A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével a gazdasági vezető tesz 
javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására és a szabadságok kiadására. 

 
A pedagógusok munkarendje: 

- A pedagógusok jogait és kötelességeit, munkaidejét (kötelező óráit, a nevelő-oktató 
munkával összefüggő feladatok ellátásához szükséges idejét) magasabb jogszabály 
rögzíti. A pedagógus munkakörébe tartozó konkrét feladatok leírását a munkaköri 
leírás tartalmazza. 

- A pedagógus napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet a felelős 
igazgatóhelyettes állapítja meg az órarend, a foglalkozási rend függvényében. A 
konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, 
zavartalan működésének biztosítását, a pedagógiai és gazdaságossági szempontok 
érvényesítését kell figyelembe venni. 

- A pedagógus a munkavégzése során köteles betartani a fenntartó egyház által elvárt 
magatartás- és viselkedésformákat. 

- A pedagógus köteles legkésőbb 10 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása 
előtt a munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete 
előtt, annak helyén) megjelenni, a tanórákat az órarendben, az egyéb foglalkozá-
sokat a foglalkozási rendnek megfelelő időben pontosan megkezdeni és megtartani. 

- A pedagógus szorgalmi időben csak betegszabadság, táppénz, hivatalos elfoglaltság, 
engedélyezett tanulmányok folytatása, továbbképzés, vizsgaelnöki, vizsgabizottsági 
feladatok, szakértői munka, halaszthatatlan családi események miatt maradhat távol 
a munkahelyétől. A betegszabadság és a táppénz kivételével a távollétet előzetesen 
írásban be kell jelenteni és engedélyezését előzetesen írásban kell kérni. A vizsga-
elnöki, vizsgabizottsági, vagy szakértői feladatok ellátása, illetve a halaszthatatlan 
családi esemény miatt kiesett órákat a pedagógusnak a felelős igazgatóhelyettessel 
egyeztetett időpontban pótolni kell. 

- A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg 
előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon, még a munkavégzés kezdete előtt 
köteles jelenteni az igazgatónak, vagy valamelyik helyettesének. 

- Szükség esetén a pedagógus a felelős igazgatóhelyettestől kérhet engedélyt legalább 
egy nappal korábban a tanóra/a foglalkozás elhagyására, illetve elcserélésére. 

- Engedélyezett továbbtanulás esetén a távolmaradást a írásban kell igazolni. 
- A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében a hiányzások esetén 

lehetőleg csak szakszerű helyettesítést szabad tartani. A helyettesítést úgy kell 
kiírni, hogy a helyettesítő pedagógus arra fel tudjon készülni. Ha a helyettesítő 
pedagógust legalább egy nappal a tanóra/a foglalkozás megtartása előtt bízták meg, 
úgy köteles a tanmenet szerint előrehaladni. 

- A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felül – a nevelő-oktató munkával 
összefüggő rendszeres, vagy esetenkénti feladatokra, vagy kijelölést az igazgató-
helyettesek, a munkaközösség-vezetők és a kollégium-vezető javaslatainak meghall-
gatása után az igazgató adja. 
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- A megbízások alapelvei: rátermettség, szaktudás, egyenletes terhelés. 
 

2, Az intézmény tanulóinak munkarendje 
Az iskolai és a kollégiumi házirend tartalmazza a tanulók jogait és kötelességeit, 
valamint a tanulók belső munkarendjének részletes szabályait. A házirend betartása a 
tanulók számára kötelező. Erre elsősorban a tanuló saját maga, másodsorban a 
pedagógusok és az ügyeletesek, illetve a hetesek ügyelnek. 

 
3, A működés rendje (tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama, az intéz-

ményben tartózkodás rendje) 
- Az iskola szorgalmi időben 7.00-18.00 óráig, de legkésőbb a délutáni foglalkozások 

befejezéséig tart nyitva. Tanítási szünetekben az iskola 8.00 órától 16.00 óráig tart 
nyitva. Az intézményt szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon /a kollégium 
sajátos igényeinek kivételével/ zárva kell tartani. Az iskola igazgatójával történt 
előzetes egyeztetés alapján az épületek ettől eltérő időpontban, illetve szombaton, 
vasárnap és munkaszüneti napokon is nyitva tarthatók (az esti, a levelező tagozatos 
oktatás, továbbá az iskolarendszeren kívüli képzések és egyéb rendezvények 
esetén). 

- Az iskolában tartózkodó tanulók felügyeletét az iskola 7.00 órától a tanítás végéig, 
illetve a tanórai foglalkozások idejére biztosítja. 

- A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes igazgató-
helyettes, az ügyeletes nevelő, 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 közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük sem tud az 
iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a nevelő-
testület egyik tagját, illetve a gazdasági vezetőt kell megbízni. A megbízatást a 
dolgozók tudomására kell hozni.  

- A vezetők közötti ügyelet elosztását az iskolavezetés évente állapítja meg.  
- Az oktatás és nevelés a heti órarend alapján történik a pedagógus vezetésével, a 

kijelölt termekben. A heti tanítás rendjét a tantárgyfelosztással összhangban az 
órarend rögzíti. A megtartott órákat sorszámmal ellátva a megfelelő naplóba vezeti 
be a szaktanár. A tanulók felügyeletét óraközi szünetekben a pedagógus és az 
ügyeletes tanulók látják el.  

- A tanítási óra, a gyakorlati foglalkozások védelme mindenki kötelessége. A tanítási 
órát zavarni nem lehet. Tanárt és tanulót óráról csak az igazgató akadályoztatása 
esetén az igazgatóhelyettesek engedélyével lehet kihívni. A tanítási órákat és 
foglalkozásokat engedély nélkül csak az osztályfőnök, a munkaközösség-vezető, az 
adott munkaközösség tagja, az érintett kollégiumi nevelőtanár, a kollégiumvezető, 
az igazgató-helyettesek látogathatják. Minden egyéb esetben az igazgató engedélye 
szükséges. A kötelező orvosi vizsgálatok, tüdőszűrések az igazgató által előre 
engedélyezett időpontban és módon történhetnek. 

- A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az 
osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az 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. 

- A tanév rendjét a munkaterv rögzíti.  
- A pedagógusok napi ügyelete - amennyiben az igazgatóság döntése alapján 

bevezetésre kerül  - (reggeli ügyelet, óraközi ügyelet) az iskolaépületben 7,20-tól a 
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tanítási nap befejeztéig (de maximum 15 óráig) tart. Az ügyeleti beosztás épületen-
ként, tanítási naponként meghatározva készül el.  

- A tanítási nap időtartama:  
 a./ elméleti oktatás:               7,30-15,25 óra 
 b./ gyakorlati oktatás: 
   - délelőtti műszak:  7,00 (7.30)-14,00 óra 
   - délutáni műszak:          14,00-22,00 óra 

A tanítási órák és az iskolai szakmai gyakorlatok 45 perces időtartamúak. Az óra-
közi szünetek időtartama 5-20 perc (a részletes beosztást a házirend tartalmazza). 
Indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. A 
szünetekben és az ebédeltetés alatt az ebédlőben - amennyiben az igazgatóság 
döntése alapján bevezetésre kerül  - tanári és tanulói ügyelet működik. az óraközi 
szünetet a tanulók lehetőség szerint a folyosón és a belső udvaron töltik el. Dupla 
órák szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók, de csak dolgozatírás és a gyakorlati 
órák esetén. A tanítási idő végén a tanulók csoportosan távoznak az iskolából.  

-  A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása után 
szervezhető. A tanórán kívüli foglalkozásokat a délutáni nyitva tartás végéig kell  
megszervezni. Ettől eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet. 

-  Hivatalos ügyek intézése 8,00-16,00 óráig (pénztári órák 8,00-15,00 óráig), a hét 
utolsó munkanapján 15,00 óráig, a pénztár esetén 14,00 óráig a gazdasági irodákban, 
illetve a pénztárban történik; szorgalmi időben a tanulók hivatalos ügyeinek intézése 
elsősorban 12.00-15.00 óra között történik. 

-  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, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. A nyári 
szünetben az irodai ügyeletet hetente kell megszervezni. A nyitva tartás és az 
ügyeleti ügyfélfogadás rendjét az iskola nyilvánosságra hozza. 

- Az iskolába belépni idegennek csak a személyi igazolvány felmutatásával, a portás 
tudtával szabad. Az iskolába érkező külső személyeket a portaszolgálat köteles 
nyilvántartani (a portaszolgálatot ellátó köteles feljegyezni a belépő nevét, a belépés 
célját, a belépés és a távozás idejét). Az iskolában tanítási idő alatt látogatók csak az 
igazgató tudtával és engedélyével, szülők csak a kijelölt helyen tartózkodhatnak. A 
hivatalos ügyben eljárókat az ügyeletesi szolgálat az igazgatói irodába kíséri. 
Tanítási szünetben az ügyeleti időn kívül csak a beosztásuk szerint munkát végzők 
tartózkodhatnak az épületben. A tanítási szünet ügyeleti rendjét az igazgató 
határozza meg, biztosítva, hogy hetente legalább egy alkalommal (a szerdai 
napokon) 8-16 óra között a halaszthatatlan hivatalos ügyeket a tanulók, a szülők 
elintézhessék.  

- Az iskolai sportcsarnokot a külön beosztás és használati rend alapján használhatják 
az iskolai munkatársai, tanulói és a külső érdeklődők sport célokra és egyéb 
rendezvényekre. 

- A kollégium működési rendjére vonatkozó részletes szabályokat a melléklet tartal-
mazza. A kollégiumi napirend 6.00 órakor kezdődik és 22.00 óráig tart, a Házirend-
ben szabályozottak szerint. A tanulók tanítási idő alatt nem tartózkodhatnak a kollé-
giumban. 
A kötött tanulási idő (szilencium) általában 16.00-19.00-ig tart – kollégiumtól 
függően. 
Kollégista tanuló a szilenciumi időben – amennyiben nem iskolai, vagy előzetesen 
engedélyezett iskolán kívüli foglalkozáson, rendezvényen vesz részt –csak a 
csoportvezető tanár engedélyével hagyhatja el az épületet. 
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 A kollégiumok nyitva tartása (a kollégium működési rendje alapján): 
 - hétfő-csütörtök:  13,00-21,30 óra 
       5,30-  8,00 óra 
 - péntek:     5,30-  8,00 óra 
                                                    12,00-15,00 óra 
 - vasárnap:   16,00-21,30 óra. 

A megadott időpontoktól eltérni csak az igazgató írásos engedélyével lehet. 
Munkaszüneti napokon – ha erre az alkalomra nem szerveztek az iskolában, vagy a 
kollégiumban programot – a kollégista tanulók hazautaznak. A hazautazóknak 
legkésőbb 16.00 óráig kell elhagyniuk a kollégiumot. A visszaérkezés legkorábbi 
időpontja a következő tanítási nap előtti nap 16.00 óra. 
Amennyiben a tanulók igénylik a hétvégi kollégiumi elhelyezést, ellátást, azt 
biztosítani kell számukra. Hétközi munkaszüneti nap esetén a kollégiumi ellátást és 
felügyeletet biztosítani kell. 

- A szakmai gyakorlati foglalkozások az iskolai tanműhelyekben /tangazdaságban/, 
illetve a szakmától függően gazdálkodó szervezeteknél történik. 
Az iskolai tanműhelyek működését külön szabályzat tartalmazza. A gazdálkodó 
szervezeteknél folyó oktatás rendjét az érvényben levő jogszabályok, tantervek, 
valamint az iskola és a gazdálkodó szervezet magánvállalkozó, magángazdálkodó, 
egyéb szervek között létrejött együttműködési megállapodás tartalmazza.  
Az összefüggő szakmai gyakorlatot az oktatási programokban, tantervekben 
meghatározottak szerint kell megszervezni. 
Az iskolai tanműhely (tangazdaság) feladata: 

 - az adott szakmára beiskolázott tanulók gyakorlati képzését kell biztosítania 
- az egyéni munkahelyeken levő tanulók köztes vizsgáinak, indokolt  esetben a 

tanulók részére szervezett kiegészítő gyakorlatok lebonyolítása 
 - a szakmai gyakorlati vizsgák előkészítése, lebonyolítása 
 - szakkörök szervezése, lebonyolítása, versenyek rendezése 
 - szakképesítő vizsgára felkészítő, átképző és egyéb tanfolyamok lebonyolítása 
 - megfelelő mértékű termelő tevékenység folytatás 
 - továbbképzések, mestervizsgák előkészítése, lebonyolítása 

Az egyes tanműhelyekben folyó tevékenység közvetlen irányítója a szakoktató. 
Az iskolai  gyakorlati oktatás 45 perces órakeretben történik. A gyakorlati oktatás 
napon  biztosítani kell - a jogszabályoknak megfelelően - a szünetet, valamint a 
gyakorlat időtartamától, beosztásától függő ebédszünet. 
A gyakorlatokon a tanulók a szakoktatók vezetésével csoportban hajtják végre a 
kitűzött feladatokat. A szakoktató nem hagyhatja felügyelet nélkül a gyakorlati 
képzésben részesülő tanulót. 
Produktív munkát külső, vagy belső megrendelésre a tanműhely csak akkor vál-
lalhat fel (az igazgató engedélyével), ha az kapcsolódik a tantervi követelmé-
nyekhez és azt megfelelő minőségben, kivitelben, a megállapított határidőre képes 
elkészíteni.  

- A szakmai elmélet és gyakorlati oktatást a képzés típusától, tartalmától függően 
hetenkénti, vagy héten belüli váltással kell megoldani. 

- A tanév helyi rendjét, a házirendet és a balesetelhárítási előírásokat az osztály-
főnökök az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten 
pedig a szülőkkel (akik jegyzőkönyvi aláírásukkal igazolják annak tudomásul-
vételét). 

 
4, A vezetőknek az intézményben való benntartózkodási rendje: 
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Az iskola nyitvatartási idején belül 7.20 és 16.00 óra között az igazgató és igazgató-
helyettesek közül egy vezetőnek az iskolában kell tartózkodnia. Ügyelet idején és a 
nyitva tartáson túl az ügyeletre beosztott pedagógus jogosult és köteles az intézmény 
működési körében szükségessé váló halaszthatatlan intézkedések megtételére. 
Amennyiben az igazgató vagy helyettesei közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt 
egyikük sem tud az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a 
nevelőtestület egyik tagját, illetve a gazdasági vezetőt kell megbízni. A megbízást a 
dolgozók tudomására kell hozni.  

 
5, Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje 

Az alkalmazottak az intézményben: 
- a munkaszerződésükben meghatározott munkarend szerint, illetve 
- az elrendelt túlmunka, valamint 
- az alkalmazottak számára is nyitva álló intézményi rendezvények időtartamára 
tartózkodhatnak benn az intézményben. 

 
6, Portaszolgálat 

Portaszolgálat a Sándorhegy 2. sz. alatti telephelyünkön működik, éjjel-nappali ügyeletet 
biztosítva. 
A portaszolgálat helye: közvetlenül a főbejárat melletti helyiség. 
A portaszolgálatot az intézmény alkalmazottja látja el. 
A portaszolgálat alapvető célja, hogy az intézményben biztosítsa a zavartalan munkát, az 
intézmény tanulóinak és dolgozóinak személyi és tárgyi biztonságát, a főbejárat ellen-
őrzését, az épület és a benne lévő eszközök, gépek, és a bútorzat megóvását, valamint az 
intézménybe érkező vendégek fogadását.  
A portás köteles a portahelyiségben, illetve a helyiség nyitott ablakának közelében 
tartózkodni. A helyiség, illetve annak közvetlen környezetét csak különösen indokolt 
esetben hagyhatja el. Hosszabb idejű távollét esetén azt előre jeleznie kell a gondnoki 
feladatot ellátó  személynek, aki  gondoskodik a helyettesítéséről. Ebben az esetben a 
portás csak a helyettesítő megérkezése után hagyhatja el a szolgálati helyét.  
A portahelyiségben csak a portás, illetve az őt helyettesítő személy tartózkodhat. 
A portahelyiség őrizetlenül, valamint nyitva nem maradhat. 
A portaszolgálat feladatai: 

- az érkező személyek udvarias fogadása, 
- az intézménybe belépő személyek nevének, érkezés/távozás időpontjának, valamint az 
  érkezés okának feltüntetése az erre a célra rendszeresített füzetben, 
- a keresett intézményi dolgozó telefonon történő értesítése, 
- annak felügyelete, hogy a tanulók tanítási időben az intézményt írásos engedély nélkül 
  ne hagyhassák el,  
- a tanulót váró személyt csak indokolt esetben engedheti be az iskola aulájába, ahol ott 
  várakozzon, illetve találkozzon a keresett tanulóval 
- postai küldemény, csomag érkezése, valamint pénzügyi kötelezettség esetén a postást 
  az illetékes ügyintézőhöz irányítja, 
- az épület zárása előtt az intézmény végigjárása ellenőrzés céljából, 
- a talált tárgyak megőrzése, és jogos tulajdonosuk részére történő átadása, 
- az éjszakai ügyelet során legalább két óránként ellenőrzi a telephely épületeit és egyéb 
  területeit,  
- ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az intézmény igazgatója meghatároz a 
  portaszolgálatot ellátókra. 
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A portaszolgálat különösen fontos felelősségteljes feladata az intézmény kulcsainak 
kezelése az alábbiak szerint: 

- reggel, érkezés után kinyitja az intézményvezető által kijelölt helyiségeket, termeket, 
- napközben kimutatást vezet az általa kiadott kulcsokról, és az erre rendszeresített 
  füzetben nyilvántartást vezet róla, 
- felügyeli, hogy a kulcsot átvevő az aláírásával igazolja, hogy átvette és visszavitte a 
  kulcsot, 
- intézkedik a kulcs késedelmes visszahozása esetében, 
- este bezárja a termeket, és az épületet.  

 
7, Létesítmények, helyiségek, eszközök, berendezési tárgyak használata: 

- Az iskola létesítményeit, helyiségeit, eszközeit, berendezését és felszereléseit 
rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás szem előtt tartásával kell használni. 
Az iskola helyiségeinek használati rendjét a házirend tartalmazza. 

- Az iskola dolgozóinak, tanulóinak és mindazoknak, akik belépnek az intézmény 
területére kötelessége:  

a) az intézmény épületeinek, helyiségeinek, eszközeinek, berendezési és fel-
szerelési tárgyainak, mások tulajdonának megőrzése, állagának  megóvása 
és védelme,  

b) az iskola rendjének, tisztaságának megőrzése,  
c) a tűz- és balesetelhárítási előírások betartása, 
d) a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és más belső szabályzatok 

rájuk vonatkozó előírásainak betartása. 
- A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel 

használhatják. Ez alól csak az iskola igazgatója adhat felmentést. A tanítási idő 
után a tanuló csak külön engedéllyel, vagy szervezett foglalkozás keretében 
tartózkodhat az iskola területén. A részleteket a házirend tartalmazza. 

- A helyiségek, vagy létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit csak az 
igazgató írásos engedélyével és átvételi elismervény ellenében lehet elvinni.  

- A felügyelet nélkül, üresen hagyott termeket, műhelyeket vagyonvédelmi okokból 
zárni kell. A tantermek, illetve műhelyek zárásáért a tanítási órák után a szaktanár, 
illetve a szakoktató, takarítás után a takarító a felelős. A szertárak zárásáért a 
szertárt utoljára használó személy a felelős. A testnevelés órákhoz használt 
öltözőket a tanóra idejére az órát tartó pedagógusnak kell bezárnia. A portás az 
épület bezárása után ellenőrzi az említett helyiségek bezárását, a tapasztalt 
rendellenességet jelenti az igazgatónak, vagy a gazdasági vezetőnek. 

- A tantermek balesetmentes használhatóságáról a gazdasági vezető, illetve a 
gondnok gondoskodik. A tantermekben délután - elsősorban tanórán kívül - szer-
vezett foglalkozások tarthatók.  

- A szertárak, számítástechnikai oktatótermek biztonságos zárásáról, takaríttatásáról 
a gondnok gondoskodik. Oda tanulók csak az illetékes szaktanárral együtt, vagy 
csak az ő utasítására, foglalkozások megtartására mehetnek be. 

- Az iskolai könyvtár használatra igazodik az oktatási rendhez. 
- A tornaudvart, a tornaszobát a tanulók a testnevelő tanár felügyelete mellett, 

engedélyével használhatják. 
- Az iskola területén, a tanműhelyekben, a tangazdaságban a dohányzás tilos! A 

tanműhelyekben, gyakorlati oktatási területeken foglalkozás csak a szakoktató 
felügyeletével tartható. A munka befejezésekor a szakoktató köteles ellenőrizni a 
helyiségek zárását. A tanműhelyek egyéb helyiségeinek (raktár, öltözők, irodák) 
zárásáról és nyitásáról az ott dolgozók kötelesek gondoskodni. 
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- Az iskola helyiségeit elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási 
szünetekben külső igénylőknek külön megállapodás alapján, az igazgató 
engedélyével át lehet engedni, ha ez az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket 
nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó külső igénybe vevő csak a 
megállapodás szerinti időben és helyiségekben tartózkodhat. Az iskola 
helyiségeinek bérbeadását az igazgató engedélyezi. A bérleti díjat az igazgató 
állapítja meg, befizetése számla ellenében az iskola pénztárába történik A befolyt 
bérleti díjak az intézmény működésével kapcsolatos kiadások fedezetére szolgál. 

 
8, A pedagógusok számára biztosított informatikai eszközök 

 
A pedagógusok részére a következő informatikai eszközök kerülnek biztosításra az iskola 
anyagi lehetőségeinek függvényében: 

- számítógép (asztali számítógép, vagy laptop) 
•   több pedagógus által közös használattal, 
•   igény és lehetőség szerint személyre szólóan kiadva 

- számítógépes oktatóprogramok  
•   az iskola könyvtárában elhelyezve  
•   több pedagógus által közös használattal, 
•   igény és lehetőség szerint személyre szólóan kiadva 

- elektronikus adathordozók  
•   több pedagógus által közös használattal, 
•   igény és lehetőség szerint személyre szólóan kiadva 

- interaktív tábla (fali, vagy hordozható), 
- projektor 

•   több pedagógus által közös használattal, 
•   igény és lehetőség szerint személyre szólóan kiadva. 
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VI.  A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a 
feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések 

 

-   A nevelőtestület döntési jogkörét a tanuló magasabb évfolyamra lépésének és – 
jogszabályban meghatározott esetben – osztályzatának megállapításakor az osztályban 
tanító tanárok értekezlete (osztályozó értekezlet) gyakorolja.  

-   Az osztályozó értekezletet az igazgató, vagy az általa megbízott igazgató-helyettes 
vezeti, aki az osztályozó értekezletet követő nevelőtestületi értekezleten beszámol az 
osztályozó értekezleten hozott döntésekről a nevelőtestületnek. 

-   Az osztályozó értekezlet átruházott jogkörét nem adhatja tovább. Az osztályozó 
értekezleten hozott döntésekre egyébként a nevelőtestületi döntésekre vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

-   A nevelőtestület vizsgahalasztás engedélyezésére vonatkozó jogkörét az igazgató 
gyakorolja, aki a félévi és a tanév végi értekezleteken beszámol az e jogkörében hozott 
döntésekről. 

-  A nevelőtestület a tanulói fegyelmi ügyek lefolytatására és a fegyelmi határozatok 
(büntetések) meghozatalára vonatkozó jogkörét a tanulót tanító tanárok bizottságára 
(fegyelmi bizottság) ruházza át. A fegyelmi bizottság tagjai: igazgató, igazgató-helyettes, 
az osztályfőnök, a tanulót tanító tanárok, szakoktató(k), az iskolai diákönkormányzatot 
segítő tanár, az ifjúsági felelős, kollégiumi tanuló esetén a kollégiumi nevelőtanár. A 
fegyelmi bizottság vezetője a tanuló osztályfőnöke. A kollégiumi fegyelmi bizottság 
tagjai az igazgató, az igazgató-helyettesek, a kollégiumvezető, a kollégiumi csoportve-
zető tanár, az adott kollégium nevelőtestülete, az iskolai diákönkormányzatot segítő 
tanár, a gyermek- és ifjúsági felelős. A kollégiumi fegyelmi bizottság vezetője a tanuló 
kollégiumi csoportvezető tanára. 
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VII. Ünnepélyek és hagyományápolás 
 

Az iskola hagyományainak kialakítása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó 
hírnevének megőrzése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. Segítsük 
elő az adventi és húsvéti előkészületek és a helyi vallásos hagyományok, a keresztelésre, 
az elsőáldozásra, a bérmálkozásra való felkészülést, a vasárnapi szentmiséken való 
részvételt és az egyéni ünnepek megünneplését. A hagyományok ápolásával kapcsolatos 
feladatokat, továbbá az ünnepélyekre, megemlékezésekre vonatkozó időpontokat, a 
felelősök nevét az éves munkaterv tartalmazza. A hagyományápolás részét jelentik az 
iskolai kitüntetések a szülők, a pedagógusok és a tanulók körében. Fontos feladatunk az 
iskolatörténeti emlékek /névadó, védőszent, iskolai mindennapok stb. emlékei/ gyűjtése, 
esetleges kiállítás szervezése/. 
A hagyományápolást szolgálják az évente megrendezésre kerülő Göndöcs Diáknapok, az 
iskola által szervezett pályázatok, az iskolai házi versenyek és házi pályázatok, a nyári 
gyermektábor, az iskolai újság, a „Firka”, az iskolai emlékek gyűjtése, a kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtó diáknak adandó Göndöcs Benedek Díj, az iskola fejlődésének elősegí-
tésében kiemelkedő személyiség részére Göndöcs Benedek Emlékérem adományozása, a 
legjobb kollégiumi tanulónak a Don Bosco Díj, a kiemelkedő hitéleti tevékenységért járó 
Szent György Díj, a legkiválóbb cserkésznek adományozható Kerkai Jenő Díj, a kimagasló 
sporttevékenységért, továbbá a kiváló tanulmányi és közösségi munkáért járó kiemelt 
dicséretek adományozása, valamint az egyéb hagyományos rendezvények is.  
A nemzeti és iskolai ünnepélyeken a nevelő-testület és a tanuló ifjúság minden tagjának 
megjelenése kötelező. 
Az iskolai ünnepélyek és megemlékezések tartalmukban, külsőségekben szolgálják a 
nevelési célokat, segítsék elő az iskola hírnevének öregbítését.  

 
Az intézmény vallásos és hagyományos kulturális ünnepi rendezvényei: 

 - Névadó /Göndöcs Benedek/, védőszent /Bosco Szent János/ ünnepe, 
- Nemzeti, állami ünnepek,  
- Egyházi ünnepek, 
- Veni Sancte, Te Deum, 
- Lelkigyakorlatok, 
- Szent György ünnepe, 
- Kerkai Jenő ünnepe (a cserkészek ünnepe), 
- Boldog Apor Vilmos ünnepe 
- Sport- és egészségügyi nap, 
- Diáknapok, 
- Majális-pünkösd-juniális. 

 
Az iskola működésével kapcsolatos rendezvények: 

 -  Tanévnyitó, 
- Ismerkedési Est, 
- Mikulás Nap, 
- Karácsony, 
- Iskolai házi versenyek és pályázatok, 
- Szalagavató, 
- Farsang, 
- Húsvét, 
- Göndöcs Napok, 
- Ballagás, 
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 -   Tanévzáró,  
 -   Az iskolai képzéssel kapcsolatos egyéb speciális rendezvények 
            (Göndöcs Emlékverseny stb.). 

 

Fontosabb iskolai megemlékezések: 
- Aradi vértanúk emléknapja (október 6.), 
- Október 23. nemzeti ünnep, 
- Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.), 
- Március 15. nemzeti ünnep, 
- A Holokauszt áldozatainak emléknapja (április 16.), 
- Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) 

 

A hagyományápolás külsőségei: 
Az iskola zászlaja: a fehér alapszínű zászló a szélein piros-fehér-zöld fogazású. Az egyik 
oldalon az iskolacímer található az iskola jelmondatával: „Ha az életedet valami nagyon 
jónak és nemesnek akarod szentelni, akkor neveld az ifjúságot” Don Bosco. A másik 
oldalon Nádi Boldogasszony található. A zászlócsúcson stilizált feszület van elhelyezve. 
Az iskola címere és rövid leírása: a stilizált keresztben a szív a szeretetet, a horgony a 
reményt, a könyv a tanulást jelképezi. 
Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete 

        - lányok: sötét szoknya, vagy sötét nadrág, fehér blúz 
 - fiúk: sötét nadrág, fehér ing 

Az iskola hagyományos sportfelszerelése: fehér, vagy sötétkék iskolai címerrel ellátott 
póló, sötétkék nadrág, fehér zokni, lehetőség szerint világos színű (fehér) tornacipő. 
Iskolánkban iskolaújság kerül kiadásra, amelynek elnevezése: FIRKA. A fiú kollégiumok-
ban a helyi sajátosságok írásos megjelenítésére az IRKA, a leány kollégiumban a FIRKA 
EXTRA című kiadványunk szolgál. TANONC RÁDIÓ elnevezéssel kollégiumi rádió is 
működik kollégiumainkban. 
Internetes honlapunk címe: www.gondocsszki@gondocsszki.sulinet.hu. 
A hagyományápolás konkrét formáit az éves munkaterv tartalmazza. A rendezvények 
szervezésével, az ünnepi műsor összeállításával és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat 
a felelősök megnevezésével a munkaterv határozza meg. 
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VIII. Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások 
 
A tanulók tanórán kívül iskolai keretek között, vagy iskolán kívül folyó tevékenységekben 
önkéntes alapon vehetnek részt. Az iskola igazgatója indokolt esetben (felzárkóztatás, 
korrepetálás, mindennapos testnevelés teljesítése stb.) kötelezheti a tanulót tanórán kívüli 
foglalkozáson való részvételre. 
A tanulók valamely intézmény, szervezet, egyesület, művészeti csoport, sportegyesület 
munkájában - amennyiben az az oktatási időt is érinti - az osztályfőnök javaslata alapján az 
igazgató engedélyével vehetnek részt. 
Szervezeti formái: 

- Tanulószoba:  
A 9. 10. évfolyamon az igényeknek megfelelően szervezhető.  Az igényeket 
minden tanév végén kell felmérni. Külön gondot kell fordítani a  hátrányos 
helyzetű tanulókra. 

-    Szakkörök:  
Az indítandó szakkörök számát a diákok érdeklődése és az iskolai lehetőségek 
alapján szerveződnek. 
A foglalkozások tárgyát az iskolai munkaterv - melyet az igazgató hagy jóvá - 
tartalmazza. 
A szakkört irányító felnőtt dolgozó igazgatói megbízás alapján tevékenykedik, 
szakköri naplót vezet. 
A foglalkozásokról naplót kell vezetni. 

-   Korrepetálások, felzárkóztató foglalkozások: 
    Az igények és lehetőségek összehangolása után a munkaközösség-vezetők 

javaslata alapján kerülnek meghatározásra.  
A foglalkozások meghatározott helyen és időben hetenkénti rendszerességgel 
folynak. A foglalkozásokról naplót kell vezetni. 

-   Tehetséggondozó-, fejlesztő foglalkozások 
Az igények és lehetőségek összehangolása után a munkaközösség-vezetők 
javaslata alapján kerülnek meghatározásra a meghatározott szempontokból , a 
többiekhez képest kimagasló teljesítményre képes tanulók ismereteinek további 
fejlesztésére, az egyéni bánásmód figyelembe vételével. 
A foglalkozások meghatározott helyen és időben hetenkénti rendszerességgel 
folynak. 

-   Énekkar: 
A tanulók önkéntesen jelentkeznek, kiválasztásukról, felvételükről a karvezető 
dönt. Az énekkar szerepléseit az igazgató engedélyezi. 
Az éves programot az igazgató hagyja jóvá. 

-   Iskolai sportkör: 
A tanulók jelentkezése önkéntes az iskola hagyományainak megfelelő  
sportágakban, foglalkozásokon és a versenyeken való részvételre.   
A sportköri foglalkozásokat az iskola testnevelő tanárai, vagy megbízott szakem-
berek szervezik a szorgalmi időben tanévente meghatározott órakeret alapján. 
Az éves programot, a külső versenyeken való részvételt, az igazgató hagyja jóvá. 
A rendszeres testedzés formáit külső sportegyesületekkel való megállapodások is 
segítik. Az iskola különösen támogatja a KIDS /Katolikus Iskolák Diák 
Sportköre/ versenyét. 
A foglalkozásokról naplót kell vezetni. 

-  Vallás- és hitoktatás: az iskolában délutáni foglalkozások keretében is szervezhe-
tők a vallás- és hitoktatással kapcsolatos foglalkozások (pl.: biblia órák, keresz-



                         Göndöcs Benedek Középiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata                 50 
 

telésre, felkészítés stb.). Az iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít. A tanulók 
hit- és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. 

-   Színjátszókör:    
Az igazgató által jóváhagyott éves program alapján önkéntes alapon szerveződik 
az évente meghatározott órakeret szerinti időtartamban. 
Külső rendezvényeken való részvételt az igazgató hagyja jóvá. A foglalkozásokról 
naplót kell vezetni. A színjátszókör vezetőjét az igazgató bízza meg. 

-   Önképzőkörök: 
Igény és lehetőségek szerinti szakmai, művészeti, irodalmi, stb. területeken teszi 
lehetővé a kiemelkedő képességekkel rendelkező fiatalok szaktanári irányítás 
melletti tehetséggondozását. 

-   Tanulmányi és kulturális versenyeken való részvétel az éves munkaterv        
alapján történik.  
A területi és országos fordulóra továbbjutott tanulókat a verseny idejére az 
igazgató mentesíti a tanítási órákon való részvétel alól.  
Az igazgató gondoskodik arról, hogy a versenyeken és külső szerepléseken 
eredményesen szereplő tanulók eredményét az iskolaközösség megismerje. 

-   Kirándulások, színház, tárlat, múzeum stb. látogatása: 
Foglalkozási időn túl bármikor, foglalkozási idő alatt csak az igazgató előzetes 
engedélyével szervezhető. Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, 
a nevelőmunka elősegítése érdekében évente egy alkalommal az osztályfőnökök 
éves munkatervében meghatározott időpontban osztályaik számára kirándulást 
szerveznek. A tervezett osztálykirándulások időpontját minden tanév elején, 
október 1-ig kell bejelenteni írásban az igazgatónak, előzetes engedélyezés végett. 
A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek 
kell fedezniük (az iskola az osztálykirándulásokat anyagi lehetőségei függvé-
nyében támogathatja). A tanulmányi kirándulások, az üzemek és kulturális intéz-
mények látogatása az iskolai munkatervek, továbbá az osztályfőnökök és a szak-
tanárok tanmenetének szerves része. Két, vagy többnapos kirándulás csak tanítás 
nélküli munkanapokon, illetve tanítási szünetekben szervezhető. 
Az iskola által szervezett kirándulások, látogatások alkalmával annyi kísérőtanárt 
kell biztosítani, amennyi a zavartalan lebonyolításhoz szükséges. A kirándulások 
költségeit úgy kell megállapítani, hogy a szülőket csak a legszükségesebb 
mértékben terheljük. 
A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat 
azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez 
igazodva különféle szabadidős programokat is szervez (pl.: túrák, kirándulások, 
táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények 
stb.). A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő 
költségeket a szülőknek kell fedezniük (az iskola ezeket a foglalkozásokat anyagi 
lehetőségei függvényében támogathatja). 
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését 
segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon 
tett csoportos látogatások, vagyis a múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti 
előadáshoz kapcsolódó foglalkozások. A tanulók részvétele ezeken a 
foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár – önkéntes. A 
felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük (az iskola ezeket a 
foglalkozásokat anyagi lehetőségei függvényében támogathatja). 

-   Külföldi utazások, nyelvgyakorlás: 
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Tanítási idő alatt, vagy azon kívül a tanulók, szorgalmi időszakban a 
munkavállalók minden olyan egyéni és csoportos utazáshoz, amelynek célja 
külföldön tanulmányok folytatása, tanulmányút, külföldi továbbképzéseken 
tudományos, művészeti, vagy egyéb kulturális rendezvényeken való részvételhez 
az igazgató engedélye szükséges. 
A tanulók csoportos utazása esetén az engedély megadásához szükséges kérelmet, 
az utazó csoport vezetője az utazás előtt két hónappal az igazgatónak írásban 
nyújtja be. A kérelemnek tartalmaznia kell: a külföldön tartózkodás időpontját, 
útvonalát, szálláshelyét, a résztvevő tanulók számát, kísérő tanáraik nevét.  

-   Cserkész foglalkozások 
Iskolánk részt vesz a magyar cserkészmozgalom tevékenységében. Az intéz-
ményünkben működő cserkészcsapat az 554. sz. Kerkai Jenő Cserkészcsapat, 
amelynek fenntartója a Göndöcs Benedek Középiskola (képviselője az igazgató), 
az iskola biztosítja - lehetőségeihez képest - a cserkészcsapat működését. A 
cserkész szervezés éves munkaterv alapján történik. A cserkészcsapatba jelentkez-
ni, cserkésszé válni külön szabályozott módon lehetséges.  

Általános szabályok: 
A, Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokra való tanulói jelentkezés - a 

korrepetálások, felzárkózató foglalkozások kivételével - önkéntes.  
 A jelentkezés tanév elején történik és egy tanévre szól. A felzárkóztató, korrepe-

táló foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik 
alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató, korrepe-
táló foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére 
az igazgató adhat. 

B,  A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások  megnevezését, 
heti óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején 
kell meghatározni. 

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. Tanórán kívüli 
foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola  pedagógusa. 

E, Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és 
kulturális versenyeket, vetélkedőket, pályázuatokat szervez. A versenyek 
megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, 
illetve a szaktanárok a felelősek. 

 
Az iskola az igénylő tanulók számára étkezési lehetőséget /menzát/ biztosít. 
A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár 
működik. Az iskolai könyvtár működésének szabályait a szervezeti és működési szabályzat 
tartalmazza. 
Az iskola biztosítja a hit- és vallásoktatás feltételeit. A tanulók hit- és vallásoktatását az 
egyház által kijelölt hitoktató végzi. 
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IX.  Az intézményben folyó belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok 
 

 Az iskolai belső ellenőrzés feladatai: 

• biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az iskola pedagógiai program-
jában és egyéb belső szabályzataiban előírt) működését; 

• segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, haté-
konyságát; 

• segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését; 
• az iskolavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók 

munkavégzéséről; 
• feltárja és jelezze az iskolavezetés és a dolgozók számára a szakmai (pedagógiai) és 

jogi előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt, 
• szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével kapcsolatos 

belső és külső értékelések elkészítéséhez. 
 A belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei: 

1. A belső ellenőrzést végző dolgozó jogosult: 
• az ellenőrzéshez kapcsolódva az iskola bármely helyiségébe belépni; 
• az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról 

másolatot készíteni; 
• az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelemmel 

kísérni; 
• az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni. 

2. A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles: 
• az ellenőrzéssel kapcsolatban a jogszabályokban és az iskola belső 

szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelően eljárni; 
• az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni; 
• az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenőrzött dolgozókkal 

és a saját, illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével; 
• hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott utasítás 

szerint időben megismételni. 
 Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei: 

1. Az ellenőrzött dolgozó jogosult: 
• az ellenőrzés megállapításait (kérésére: írásban) megismerni; 
• az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket tenni, 

és ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez. 
2. Az ellenőrzött dolgozó köteles: 

• az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő 
kéréseit teljesíteni; 

• a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni. 
 A belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai: 

• Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban, az 
iskola belső szabályzataiban, a munkaköri leírásában, az éves ellenőrzési tervben 
előírtak szerint a tanév során folyamatosan végezni. 

• Az ellenőrzések teljesítéséről, az ellenőrzés megállapításairól közvetlen felettesét 
tájékoztatnia kell. 

• Az ellenőrzés tényét és megállapításait írásba kell foglalnia, ha bármelyik érintett 
fél (az ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött, vagy annak felettese) kéri. 

• Hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést végzőnek: 
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o a hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az ellenőrzött dolgozó figyelmét; 
o a hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie kell. 

 A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik: 

• Igazgató: 
o ellenőrzési feladatai az iskola egészére kiterjednek; 
o ellenőrzi az iskola összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási és ügyviteli 

és technikai jellegű munkáját; 
o ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását; 
o elkészíti az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát; 
o összeállítja tanévenként (az iskolai munkatervhez igazodva) az éves ellenőrzési 

tervet; 
o felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett. 

• Igazgatóhelyettesek, intézményegység-vezetők, intézményegységvezető-helyettesek: 
o folyamatosan ellenőrzik a hozzájuk beosztott dolgozók nevelő-oktató és 

ügyviteli munkáját, ennek során különösen: 
� a szakmai munkaközösségek vezetőinek tevékenységét; 
� a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét; 
� a pedagógusok adminisztrációs munkáját; 
� a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és eredményességét; 
� a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. 

• Gazdasági vezető: 
o folyamatosan ellenőrzi az intézmény minden dolgozójával kapcsolatban a 

gazdálkodási, a műszaki és a pénzügyi-számviteli szabályok betartását, ennek 
során különösen: 
� az intézmény pénzgazdálkodását, költségvetésének végrehajtását, fizető-

képességét, 
� a pénzkezelés, a pénztár szabályszerű működését; 
� a tanulók és a dolgozók élelmezésével összefüggő tevékenységet; 
� az intézmény működéséhez szükséges fejlesztéseket, felújításokat, karban-

tartásokat és beszerzéseket, 
� a vagyonvédelemmel kapcsolatos előírások betartását, 
� a leltározás és selejtezés szabályszerű végrehajtását, 

o folyamatosan ellenőrzi a hozzá tartozó dolgozók szabályszerű  
munkavégzését, munkafegyelmét.  

• Munkaközösség-vezetők: 
o folyamatosan ellenőrzik a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok 

nevelő-oktató munkáját, ennek során különösen: 
o a pedagógusok tervező munkáját, a tanmeneteket; 
o a nevelő és oktató munka eredményességét (tantárgyi eredménymérésekkel),  
o a számonkérés gyakoriságát, a beírt jegyek számát, az osztályfőnöki 

munkaközösség-vezető a hiányzás és a késés adminisztrációját  
o egyéb ellenőrzési feladatok, melyeket az igazgató határoz meg. 

Az igazgató egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit meghatározott 
céllal és jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 
Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző, 
illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését a képező belső ellenőrzési terv határozza meg. A 
belső ellenőrzési terv elkészítéséért az igazgató a felelős. 
Az intézményben folyó pénzügyi belső ellenőrzés a pénzügyminiszter által közzétett minta 
alapján elkészített belső ellenőrzési kézikönyv szerint történik. A pénzügyi belső 
ellenőrzési tevékenység megszervezéséért a belső ellenőrzési vezető a felelős.  
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X. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 
 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi 
feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése. Az ellenőrzés célja más-
részről a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása. 
A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai, elvei: 

• biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a vonatkozó jogszabályok, a 
nemzeti alaptanterv, a kerettantervek, a kollégiumi nevelés alapprogramja, 
valamint az iskola pedagógiai programja szerint előírt) működését,  

•  fogja át a pedagógiai munka egészét, 
• segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, 

hatékonyságát, a minőségelvű munkavégzést, ösztönözzön a minél jobb eredmény 
elérésére, 

• segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését,  
•  az iskolavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a 

pedagógusok munkavégzéséről,  
• biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát, 
• feltárja és jelezze az iskolavezetés és a dolgozók számára a szakmai (pedagógiai) 

és jogi előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt, segítse 
a nevelő-oktató munka valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai 
módszerek megtalálását, 

•  szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató 
munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez,  

• támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes 
végrehajtását, megtartását, 

• hatékonyan működjön a megelőző szerepe. 
A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése valamennyi pedagógiai tevékenységére, a tanítási 
órákon kívül a tanórán kívüli foglalkozásokra is kiterjed. 
Nevelő-oktató munka folyamatos belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony 
működéséért az igazgató felelős. Ezen túlmenően az intézmény minden felelős beosztású 
dolgozója felelős a maga területén. 
Az ellenőrzés tapasztalatait egyénileg a pedagógusokkal kell megbeszélni, az általános 
tapasztalatokat pedig nevelő-testületi értekezleten kell összegezni. 
Az ellenőrzéseknek a tanév helyi rendjét szabályozó iskolai munkatervből kell kiindulni. 
A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: 

-   igazgató, 
- igazgatóhelyettesek, 
- intézményegység-vezetők, 
- intézményegységvezető-helyettesek, 
- munkaközösség-vezetők, 
- osztályfőnökök osztályaikon belül,  
- Az igazgató – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola pedagógusai 

közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 
Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül 
ellenőrzi az igazgató-helyettesek munkáját és ennek egyik eszköze a beszámoltatás. A 
belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére az igazgató haladéktalanul 
megteszi a szükséges intézkedéseket. 
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Az igazgatóhelyettesek, az intézményegység-vezetőm az intézményegységvezető-
helyettesek, a munkaközösség-vezetők, a megbízásukból adódó területen végzik az ellen-
őrzést.  
Az ellenőrzés módszerei, formái: 
A tevékenységi folyamatba épített ellenőrzés: 

- tanórák látogatása 
- gyakorlati, kollégiumi foglalkozások látogatása, ellenőrzése 
-   írásos dokumentumok vizsgálata 
- tanulói munkák vizsgálata, eredményvizsgálatok, felmérések 
- versenyek eredményei 
- naplóellenőrzés  
- beszámoltatás szóban és írásban 
- értekezlet 

Folyamatok, tevékenységek szabályozása: 
- témaellenőrzés: egy-egy tantárgyra, tantárgycsoportra, nevelési területre vonatkozik 
- célellenőrzés: egy feladat végrehajtásának adott körbe, területen történő ellenőrzése 
- utóellenőrzés: egy korábbi ellenőrzés tapasztalatai alapján tett intézkedés végre-

hajtásának ellenőrzése 
Ellenőrzési program: 
Az ellenőrzés ellenőrzési terv/program alapján történik, amely az éves munkaterven alapul. 
Az ellenőrzési tervben történik meg az ellenőrzés ütemezése, emellett ellenőrzésre 
alkalomszerűen is sor kerülhet. Az ellenőrzési program tartalmazza: 

- az ellenőrzés célját, jellegét 
- az ellenőrzendő tantárgy(csoport), terület meghatározását 
- az ellenőrzési feladat meghatározását 
- az ellenőrzési időszakot 

Az ellenőrzés megállapításait írásba kell foglalni az ellenőrzött kérésére. 
Az észlelt jelentősebb hiányosságokat, komoly hibákat, szabálysértéseket írásba kell fog-
lalni. 
Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során: 

 • A pedagógusok munkafegyelme. 
 • A tanórák, gyakorlati foglalkozások, tanórán kívüli foglalkozások pontos meg- 
         tartása. 
 • A nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága. 
 • A tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja. 
 • A tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása. 
 • A nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon, a gyakorlati foglalkozáso- 
         kon. Ezen belül különösen: 

⇒ Előzetes felkészülés, tervezés. 
⇒ A tanítási óra, gyakorlati foglalkozás felépítése és szervezése. 
⇒ A tanítási órán, gyakorlati foglalkozáson alkalmazott módszerek. 
⇒ A tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, 

magatartása a tanítási órán, gyakorlati foglalkozáson. 
⇒ Az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése 

(Tantárgyi eredménymérések). 
• A tanórán kívüli nevelő munka, az osztályfőnöki munka eredményei,  

közösségformálás. 
A tanítási órák, gyakorlati foglalkozások elemzésének szempontjait az iskola vezetése 
határozza meg. 
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XI. Az iskolai könyvtár működési rendje 
 

Az iskolában a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeret- szerzésének elősegítése 
érdekében iskolai könyvtár működik. Az iskolai könyvtár SZMSZ-ét a melléklet tartal-
mazza. 
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 foglakozások tartása. 
Az iskolai könyvtár tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott segédkönyveket 
szerez be, melyeket a rászoruló tanulók számára egy-egy tanévre, illetve az ún. ingyenes 
könyveket a jogszabályban meghatározott ideig kikölcsönöz. 
Az iskolai könyvtár vezetője, a könyvtáros rendszeres kapcsolatot tart fenn könyv-tárakkal, 
könyvtárellátó szervezetekkel, a többi iskolai, kollégiumi könyvtárral, a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival, a nyilvános könyvtárakkal, és együtt kell 
működnie az iskola székhelyén működő közkönyvtárral. 
Az iskolai könyvtár működtetéséért, feladatainak ellátásáért a könyvtáros a felelős, akit az 
iskola igazgatója bíz meg. A könyvtári szolgáltatások biztosítása, a könyvtári állomány 
nyilvántartása, rendezése, ellenőrzése, gyarapítása, selejtezése a könyvtáros feladata. A 
könyvtáron kívül elhelyezett letéti állományt a könyvtáros évente egy alkalommal ellenőrzi. 
Az iskolai könyvtár gyűjteményének gyarapítása az SZMSZ mellékletében található gyűjtő-
köri szabályzat alapján a nevelők és a szakmai munkaközösségek javaslatának figyelembe 
vételével történik. A könyvtár az oktató-nevelő munka segítése érdekében letéti állományt 
helyezhet el a szaktantermekben. 
Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzatát a melléklet tartalmazza. 
Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik az iskola dolgozói, a tanulók 
és azok csoportjai. 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 tudomására kell hoznia. 
Beiratkozásnál az alábbi adatokat kell felvenni:  

• név, tanulók esetén osztály,  
• lakcím. 

A dokumentumok kölcsönzése a kölcsönzési nyilvántartásba való rögzítéssel történik. Az 
átvételt a kölcsönző aláírásával kell hitelesíteni. 
Egy tanuló egyidejűleg legfeljebb 2 könyvet kölcsönözhet. A kölcsönzési idő – az ingyenes 
tankönyvellátás keretében biztosított tankönyveket kivéve – 30 nap, ez indokolt esetben egy 
alkalommal meghosszabbítható. Az ingyenes tankönyvellátás keretében biztosított tanköny-
vek a tanulói jogviszony megszűnéséig kölcsönözhetők. 
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 
• számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása /számítógép-használat stb./ 
• tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól, 

valamint más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének segítése. 
Az iskolai könyvtár hétfőtől csütörtökig,  mindenden tanév megkezdésekor meghatározott 
időtartamban tart nyitva.   
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A nevelőknek az iskolai könyvtárban, illetve a könyvtáros közreműködésével tervezett  tan-
órai és tanórán kívüli foglalkozások várható időpontját, témáját, az igényelt szolgáltatások 
körét a tanév elején tanmenetükben, munkatervükben tervezniük, majd a könyvtárossal 
egyeztetniük kell. 
Az iskolai könyvtár dokumentumait (a tartós tankönyvek és a tanulók által használt segéd-
könyvek kivételével) 4 hét időtartamra lehet kikölcsönözni. A kölcsönzési idő  1 alkalommal 
meghosszabbítható. 
Az iskolai könyvtárból az alábbi dokumentumok nem kölcsönözhetők: 

•    Kézikönyvek, 
•   Lexikonok, 
•   Szótárak, 
•   Atlaszok, 
•   CD-k, DVD-k, hangkazetták, videokazetták csak iskolai oktatási, illetve 

rendezvények céljára kölcsönözhetők ki a pedagógus által, 
• Számítógépes szoftverek, CD-ROM-ok, DVD-ROM, DVD-k, 
• Muzeális értékű dokumentumok,    

A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló esetén a tanuló szülője) a könyvtári dokumentumokban 
okozott gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, illetve 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 javaslata alapján az iskola igazgatója határozza meg. 

 
A könyvtáros munkaköri feladatai 

• Éves munkatervet, tanévvégi beszámolót, könyvtári statisztikát készít. 
• Tájékoztatást ad a nevelőtestületnek a tanulók könyvtárhasználatáról. 
• Vezeti a könyvtár ügyviteli dokumentumait. 
• Részt vesz szakmai értekezleteken, továbbképzéseken. 
• Végzi a könyvtári állomány folyamatos, tervszerű gyarapítását. A megrendelésekről, a 

beszerzési összegek felhasználásáról nyilvántartást vezet. 
• Elvégzi a dokumentumok állományba vételét, naprakészen vezeti az egyedi és 

összesített állomány-nyilvántartásokat. 
• Folyamatosan építi a könyvtár katalógusait, a feltárást az osztályozás és a dokumentum-

leírás szabályainak megfelelően végzi. 
• Folyamatosan kivonja a könyvtár állományából az elhasználódott, elavult dokumen-

tumokat. 
• Gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról. 
• Előkészíti és lebonyolítja az időszakos vagy soron kívüli leltározást, s elvégzi annak 

adminisztratív teendőit. 
• Lehetővé teszi és segíti az állomány egyéni és csoportos helyben használatát, végzi a 

kölcsönzést. 
• Tájékoztatást ad a könyvtári szolgáltatásokról, irodalomkutatást, témafigyelést végez, 

bibliográfiákat készít. 
• Vezeti a kölcsönzési nyilvántartásokat. Figyelemmel kíséri a kikölcsönzött dokumen-

tumok visszaszolgáltatását. 
• Megtartja a tantervekben rögzített alapozó jellegű könyvtárhasználati órákat 
• Biztosítja a szaktanároknak és tanulóknak az ismeretszerzés folyamatában a könyvtár 

teljes eszköztárát, a tájékoztató apparátusát és szolgáltatásait. 
• Felkészíti a tanulókat a könyvtárhasználati versenyekre. 
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A katalógus szerkesztési szabályzata 
• Az iskolai könyvtár állománya alapkatalógusokkal feltárva áll az olvasók 

rendelkezésére. A könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai 
(dokumentum leírás) és tartalmi (osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet 
megállapítása. 

• Az adatokat rögzítő katalóguscédula tartalmazza: 
- raktári jelzetet, 
- bibliográfiai és besorolási adatokat, 
- ETO szakjelzeteket, 
- tárgyszavakat. 

• A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai: 
- főcím, párhuzamos cím, alcím, egyéb címadat, 
- szerzőségi közlés, 
- kiadás sorszáma, minősége, 
- megjelenési hely, kiadó neve, megjelenés éve, 
- oldalszám, mellékletek, illusztráció, méret, 
- sorozatcím, sorozatszám, ISSN szám, 
- megjegyzések, 
- kötés, ár, 
- ISBN szám. 

• Az iskolai könyvtárban az alábbi besorolási adatokat kell rögzíteni: 
- a főtétel besorolási adata (személynév vagy testületnév vagy a mű címe), 
- cím szerinti melléktétel, 
- közreműködői melléktétel, 
- tárgyi melléktétel. 

A részletes szabályokat a könyvtári SZMSZ tartalmazza. 
Az ingyenes és a  tartós tankönyvek kezelésének szabályai 

• Az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett 
tankönyveket szeptembertől júniusig egy tanévre kapják meg használatra.  

•  A könyvtáros köteles gondoskodni arról, hogy minden arra jogosult tanuló 
megkaphassa a számára szükséges tankönyveket. 

• A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, 
megrongálásából származó kárt az iskola szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározottak szerint az iskolának megtéríteni.  

• Az iskolai könyvtár külön nyilvántartást vezet az ingyenes tankönyv biztosításához 
szükséges tankönyvekről.  

• A könyvtáros feladatai az ingyenes tankönyvek használatával kapcsolatosan: 
- az ingyenes tankönyvek nyilvántartása, 
- szeptemberben az iskolai gyermekvédelmi felelőssel közösen az ingyenes 

tankönyvek kiosztása a tanulóknak, 
- júniusban az ingyenes tankönyvek összeszedése, 
- tankönyvrendelésnél egyeztet az általános igazgató-helyettessel a szükséges 

ingyenes tankönyvek számáról, 
- intézi az ingyenes tankönyvekkel kapcsolatos selejtezési feladatokat. 

A részletes szabályokat a könyvtári SZMSZ tartalmazza. 
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XII.  A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása 
 

Az iskola-egészségügyi ellátás az iskolaorvos és a védőnő együttes szolgáltatásából áll. Az 
iskola-egészségügyi ellátásban közreműködik még a fogorvos és a fogászati asszisztens. 
Az iskolaorvosi felügyelet és ellátás éves rendjét az igazgató az iskolaorvossal és a 
védőnővel egyezteti. Az együttműködés előkészítése és lebonyolítása az intézmény 
egészségügyi munkaközösség-vezetőjének  közreműködésével történik.  
Az iskolaorvos és a védőnő meghatározott időpontokban a tanulók rendelkezésére áll. 
Baleset esetén a sérültet azonnal orvosi ellátásban kell részesíteni és a balesetről jegyző-
könyvet kell felvenni.  
A jegyzőkönyvet az igazgatónak és a munkavédelmi felelősnek kell átadni, aki a törvény 
szerint a megfelelő hatósághoz továbbítja. 
Az iskolaorvos az osztályfőnök kérésére a tanulók egészséges életmódra nevelése érde-
kében felvilágosító előadásokat tart. 
A kötelező orvosi vizsgálatok, védőoltások időpontját úgy kell osztályonként megszer-
vezni, hogy az, a tanítást a lehető legkisebb mértékben zavarja. A tanulók egészségügyi 
felvilágosítása céljából az iskola minden tanévben egészségügyi előadásokat tart. A 
szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít. 
Tanulmányi- és osztálykirándulás előtt az osztályfőnök köteles ismételten felhívni a 
tanulók figyelmét a baleseti veszélyforrásokra. 
Az iskola a jogszabályoknak megfelelően megszervezi a dolgozók egészségügyi alkal-
massági vizsgálatát. 
Az egyéb szabályokat a házirend tartalmazza. 
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XIII.  A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárás-
rend  

 
Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján az 
alábbiak szerint szabályozza a tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére 
irányuló eljárásrendet. 

 
Kockázatfelmérés, és védő, óvó előírások 
Az intézményben tanévenként sor kerül a munkavédelmi, tanulók egészségét veszélyez-
tető, egészségvédelmi helyszíni bejárásra, melynek során megtörténik az intézményi 
kockázatok felmérése, majd a kockázatok értékelése. A védő, óvó előírásokkal kapcsolatos 
szabályokat jelen SZMSZ XIV. pontja tartalmazza. 
Ifjúságvédelmi feladatok ellátása 
A feladatok ellátása a következők szerint történik: 
- Az igazgató gondoskodik az intézményben az ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért 

és a feladatok megfelelő ellátásáért. 
-  Az ifjúságvédelmi felelős látja el a tevékenységét. 
- A pedagógusok, alkalmazottak, valamint a tanulók eleget tesznek a veszélyeztető 

helyzetekkel kapcsolatos feladatuknak. 
Az ifjúságvédelmi felelős nevét, elérhetőséget nyilvánosságra kell hozni.. 
Az ifjúságvédelmi felelősnek, továbbá valamennyi pedagógus és intézményi munkatársnak 
feladata, hogy az igazgatónak haladéktalanul szóban jelezze, ha valamely tanuló egész-
ségét veszélyeztető helyzetét: 
- alaposan felételezi, 
- tapasztalja. 
Az igazgató köteles a veszélyeztetés tényének kivizsgálása céljából megbeszélni a jelzést: 
- az észlelővel, 
- a tanuló osztályfőnökével,  
- az ifjúságvédelmi felelőssel. 
A veszélyeztetés tényállás tisztázása érdekében meghallgatható az érintett tanuló. 
Intézkedések 
Ha a tanuló védelmében indokolt az igazgató, illetve utasítása alapján az ifjúságvédelmi 
felelős, vagy más megbízott pedagógus megkeresi és segítséget kérhet: 

 - a gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálattól,  
 - az ifjúságvédelem területén működő szervezetettől, hatóságtól, 
 - az oktatásügyi közvetítői szolgálattól. 

Az oktatásügyi közvetítőt a fenntartó egyeztetésével az intézményvezető kéri fel és bízza 
meg a feladat ellátásával. 
Amennyiben az intézmény valamely tanuló tekintetében a tanuló testi-lelki egészségét 
veszélyeztető körülményt tapasztal, javasolja a tanuló kollégiumi elhelyezését. Az 
intézmény figyelemmel kíséri a tanulók egészségügyi helyzetét, és szükség szerint 
javasolja a tanuló iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgálatát, szűrővizsgálatát a további 
intézkedések megtétele érdekében. 
A veszélyeztetett gyermek helyzetének figyelemmel kísérése 
Az ifjúságvédelmi felelős, az osztályfőnök kiemelt feladata, hogy a veszélyeztetett 
gyermek helyzetét folyamatosan figyelemmel kísérje, a helyzet javítása érdekében szükség 
szerint együttműködik a gyermek-és ifjúságvédelmi szervezetekkel, más hatóságokkal. 
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XIV. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló-balesetek megelőzésében, illetve 
baleset esetén /iskolai védő-óvó előírások/ 

 
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 intézkedése-
ket megtegye. 
Védő-óvó előírás:  

- a tanulók egészsége és testi épsége védelmére vonatkozó előírás, 
- a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások, 
- a szakmai képzés során felmerülő veszélyforrások, 
- a tilos és az elvárható magatartásforma 

           meghatározása, ismertetése. 
A védő-óvó előírásokat a tanulók életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell 
ismertetni. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. 

 

Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcso-

latosan: 
a, Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az SZMSZ mellékleteiben 

található munkabiztonsági szabályzat, valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó 
terv rendelkezéseit. 

b,  Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni  kell – az adott 
tantárgyhoz kapcsolódó - a tanulók biztonságának és testi épségének megóvásával 
kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat.  

c, 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. 

d, Az osztályfőnököknek, a szakmai gyakorlatokon a szakoktatóknak, a szaktaná-
roknak, a kollégiumi nevelőtanároknak a tanulókkal ismertetnie kell az egészségük 
és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes foglalkozásokkal együtt 
járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat.  

      A tanulók számára közölt munkavédelmi ismeretek témáját és az ismertetés idő-
pontját a  munkavédelmi oktatási naplóba, vagy az erre a célra létesített nyomtat-
ványba be kell jegyeznie és a tanulókkal alá kell íratnia. Az osztályfőnököknek, a 
szakoktatóknak, a szaktanároknak, a kollégiumi nevelőtanároknak  feltétlenül 
foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal a következő 
esetekben: 
• A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán, az első gyakorlati 

foglalkozáson, illetve kollégiumi foglalkozáson  ismertetni kell: 
= az iskola, a tanműhely, a kollégium környékére vonatkozó közlekedési 

szabályokat, 
= a házirend balesetelhárítási előírásait,    
= a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti 

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

= a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban, 
• Tanulmányi kirándulások, túrák előtt, 
• Közhasznú munkavégzés megkezdése előtt,  
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•     Iskolai rendezvény előtt, 
• Rendkívüli események után, 
• A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívnia a tanulók 

figyelmét 
e, A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat- az életkoruk és fejlettségi szintjük 

figyelembevételével) minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve tanórán, 
vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező visel-
kedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő 
magatartásra. Visszakérdezéssel meg kell győződni arról, hogy a tanulók elsajátí-
tották-e a szükséges ismereteket. 

f, A tanulók számára közölt balesetelhárítási ismeretek témáját és az ismertetés 
időpontját az munkavédelmi naplóba be kell jegyezni. A nevelőnek - ebben az 
esetben is - visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a tanulók elsajátí-
tották a szükséges ismereteket. 

g, A fokozottan balesetveszélyes  tanítási  órákat /testnevelés, fizika, kémia, technika)  
és a gyakorlati oktatást vezető nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen a 
munkavédelmi szabályzat tartalmazza. 

h, Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 
munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi.  

i, Rendkívüli esemény (tűz, természeti katasztrófa, bombariadó, stb) esetén az épület 
kiürítését, a szükséges intézkedések megtételét az SZMSZ mellékletében található 
tűzriadóterv előírásai szerint kell elvégezni. A tűzriadó tervben megkell határozni: 
• a rendkívüli esemény jelzésének módjait, 
• a dolgozók, tanulók riasztásának rendjét, 
• a dolgozóknak a rendkívüli esemény esetén szükséges tennivalóit (kiürítés, 

mentés, rendfenntartás, biztonsági 
• az iskola helyszínrajzát,  
• az építmények szintenkénti alaprajzát ( a menekülési útvonalakkal, a vízszer-

zési helyekkel, a helyiségeket és a veszélyességi övezeteket a tűzveszélyességi 
osztály feltüntetésével, közművezetékek központi elzáróival.) 

A szakképzésben résztvevő pedagógusoknak fokozottan ügyelniük kell a szakképzés 
során jelentkező veszélyhelyzetekre. Feladatuk, hogy a szakképzés helyén ellenőrizzék 
a figyelemfelkeltő, veszélyforrásokra felhívó jelzések meglétét. A tanulókkal minden új 
eszköz használata esetén ismertetni kell külön is a lehetséges veszélyeket. 

  
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 a kollé-

giumvezetőnek/a kollégiumi megbízottnak, vagy a gyakorlati oktatásveze-
tőnek, akiknek azt haladéktalanul jeleznie kell a munkavédelmi felelősnek. A 
munkavédelmi felelős ezekről az esetekről és a hatáskörébe tartozó intéz-
kedésekről haladéktalanul tájékoztatja az igazgatót. 

 E feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő többi nevelőnek is 
részt kell vennie. 

b, A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel 
csak annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott 
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esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással 
meg kell várnia az orvosi segítséget. 

c, Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést a munkavédelmi felelősnek és 
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. 

 
A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok alapján: 

• Az  igazgatója felel - az iskolai munka- és tűzvédelmi felelőssel együttműködve - a 
nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a 
tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért. 

• A pedagógus kötelessége különösen, hogy a gyermek testi-lelki egészségének 
fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges erőfeszítést: 
felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és 
betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő – és szükség 
esetén más szakemberek – bevonásával. 

• A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő 
hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és 
alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul 
jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját 
magát, társait, az iskola, kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető 
állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt. 

• A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyílván kell tartani, 
• A nyolc napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell 

vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és 
szervezési okokat.  

• A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanulóbaleseteket az oktatásért felelős 
miniszter által vezetett, a minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus 
jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre 
rendkívüli esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni. 
A jegyzőkönyvek egy-egy példányát – az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek 
kivételével – a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 
nyolcadik napjáig meg kell küldeni a fenntartónak. Az elektronikus úton kitöltött 
jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papíralapú jegyzőkönyv egy példányát át 
kell adni a tanulónak, kiskorú gyermek, tanuló esetén a szülőnek. A jegyzőkönyv 
egy példányát a kiállító nevelési-oktatási intézményében meg kell őrizni. Ha a 
sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás 
határidejére nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni. 

• Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor azt az iskola rendelkezésére álló 
adatok közlésével - telefon, e-mailen, telefaxon, vagy személyesen - azonnal 
jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább 
középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. 

• Súlyos az a tanulóbaleset, amely 
- a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől 

számított kilencven napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel 
összefüggésben életét vesztette), 

- valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését vagy jelentős mértékű 
károsodását, 

- a tanuló orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülését, egészségkárosodását, 
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- a tanuló súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb 
részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek), 

- a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, a tanuló bénulását, vagy 
agyi károsodását 

okozza. 
• A fenntartó a részére megküldött papír alapú jegyzőkönyvet nyolc napon belül 

megküldi a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges engedélyt kiállító 
kormányhivatal részére. A kormányhivatal a nem állami intézményfenntartótól, a 
Központ a nevelési-oktatási intézménytől érkezett, nem elektronikus úton kitöltött 
baleseti jegyzőkönyvet a naptári félévet követő hónap utolsó napjáig megküldi az 
oktatásért felelős minisztérium részére. 

• Az iskola igény esetén biztosítja a szülői szervezet és az iskolai  diákönkormányzat 
képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában . 

• Minden tanulóbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló 
esetek megelőzésére. 

 
Egyéb szabályok 

a,    Az iskolába – ha van rá szabvány – csak ennek megfelelő eszközök és felszerelések 
vihetők be. A pedagógus – az iskola szervezeti és működési szabályzatában, 
házirendjében meghatározott védő, óvó előírások figyelembevételével – viheti be az 
iskolai foglalkozásokra az általa készített, használt pedagógiai eszközöket.  

b,   A tanuló az iskolában számítógépet és a nevelő-oktató munkához szükséges egyéb 
eszközt, berendezést csak a szaktanár felügyeletével használhat. A szaktanár 
felügyelete mellett sem használható azonban olyan eszköz, berendezés, amelyet 
jogszabály vagy az eszköz, berendezés használati utasítása veszélyesnek minősít. 

c,  Tanórán és tanórán kívüli foglalkozáson a foglalkozást tartó pedagógus, óraközi 
szünetekben és iskolai rendezvényeken a tanulók felügyeletét ellátó pedagógus 
felelős a tűz- és balesetvédelmi előírások betartatásáért. 

d,  Az iskolai nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek meg-
teremtésére, a tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat 
az SZMSZ mellékletében található munkavédelmi szabályzat szabályozza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         Göndöcs Benedek Középiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata                 65 
 

XV. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 
 

Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem 
látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az 
iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, 
felszerelését veszélyezteti.  
Rendkívüli eseménynek minősül különösen 

• a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.), 
• a tűz, 
• a robbantással történő fenyegetés. 

Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét, vagy a 
benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a 
tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre 
jogosult felelős vezetővel. 
Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

- igazgató 
- igazgató-helyettesek 
- gazdasági vezető 
- gyakorlati oktatásvezető 
- kollégium-vezető 
- kollégiumvezető-helyettes 
- szakmai vezető 
- munka- és tűzvédelmi felelős 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell  
a,   a fenntartót, 
b,   tűz esetén a tűzoltóságot, 
c,   robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 
d,   személyi sérülés esetén a mentőket, 
e,   egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófa- 
     elhárító  szerveket,  ha ezt az iskola igazgatója   szükségesnek tartja. 

A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató, vagy az intézkedésre jogosult felelős 
vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket  az egyes épületekre meghatáro-
zott módon értesíteni (riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyez-
tetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a 
tűzriadó terv mellékleteiben található "Kiürítési terv" alapján kell elhagyniuk. 
A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt  területen 
történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát 
vagy más foglalkozást tartó pedagógusok a felelősek. 
A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan kell ügyelni a következőkre: 

• Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó 
nevelőnek a tantermen kívül (pl.: mosdóban, szertárban stb.) tartózkodó gyerekek-
re is gondolnia kell!  

• A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület 
elhagyásában segíteni kell! 

• A kiürítés során a liftet (mozgólépcsőt) nem lehet használni! 
• A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő 

hagyhatja el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen 
valamelyik tanuló az épületben. 
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• A tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő 
megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia! 

Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület 
kiürítésével egyidejűleg - felelős dolgozók kijelölésével - gondoskodnia kell az alábbi 
feladatokról: 

• A kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 
• A közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 
• A vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 
• Az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 
• A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzsze-

részek stb.) fogadásáról. 
Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola igazgatójá-
nak, vagy a munka- és tűzvédelmi felelősnek, vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoz-
tatnia kell az alábbiakról: 

• A rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 
• A veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 
• Az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 
• A közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről, 
• Az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 
• Az épület kiürítéséről. 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rend-
védelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a 
további intézkedésekkel kapcsolatban. A rendvédelmi, illetve katasztrófa-elhárító szerv 
vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani. 
A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott 
szombati napokon be kell pótolni. 
A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a "Tűzriadó terv" című 
igazgatói utasítás tartalmazza. 
A tűzriadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő megismertetéséért, 
valamint évenkénti felülvizsgálatáért a munka- és tűzvédelmi felelős és az intézmény igaz-
gatója a felelős. 
Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben szereplő kiürítési terv alapján évente legalább egy 
alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért a munka- és tűzvédelmi felelős 
és az iskola igazgatója  a felelős. 
A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden 
tanulójára és dolgozójára kötelező érvényűek. 
A tűzriadó tervet lezárt borítékban az intézmény alábbi helyiségeiben kell elhelyezni: 
igazgató irodája, gazdasági vezető irodája, tűz- és munkavédelmi felelős irodája, igazgató-
helyettesek irodája, kollégiumvezető/helyettes irodája, gazdasági iroda, valamennyi 
kollégiumi és iskolai épület tanári szobája, porta. 
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XVI.  A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályai  
 

1. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, – a vétség elkövetésétől 
számított három hónapon belül – fegyelmi eljárás alapján, fegyelmi büntetésben része-
síthető. 

2. A fegyelmi eljárást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, illetve a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasz-
nálatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet rendelkezései alapján kell lefoly-
tatni. 

3. A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegés-
hez elvezető események feldolgozása, értékelése, valamint ennek alapján a kötelesség-
szegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő tanuló közötti megállapodás létrehozása 
a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, 
ha az egyeztető eljárással egyetért:  

a) a sérelmet elszenvedő fél: 
- a nagykorú sérelmet elszenvedő fél,  
- a kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő,  

b) a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló: 
- a kötelességszegéssel gyanúsított nagykorú tanuló, és  
- a kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő. 

4. Az egyeztető eljárás lefolytatásáért, az azzal kapcsolatos feladatok végrehajtásáért az 
iskola igazgatója a felelős. 

5. Az egyeztető eljárást levezető nagykorú személyre az iskola igazgatója tesz javaslatot 
az érdekelt feleknek. 

6. A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegéssel gyanúsított 
tanuló, ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét fel kell 
hívni az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. Ebben az értesítésben kell 
tájékoztatni az érintetteket az egyeztető eljárást vezető személyre vonatkozó javaslatról, 
valamint arról, hogy a felek más személyt is javasolhatnak e feladatra. A tanuló, kiskorú 
tanuló esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül 
írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását.  

    Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás 
alkalmazását elutasíthatja. 

7. Nincs helye egyeztető eljárásnak és a fegyelmi eljárást le kell folytatni, ha: 
- az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha 
- a bejelentés iskolába, kollégiumba történő megérkezésétől számított tizenöt napon 
belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. 

8. Feladat- és hatáskörök az egyezető eljárásban 
    A fegyelmi jogkör gyakorlója: 

- felel az egyeztető eljárás lefolytatásáért,  
- az eljárás lefolyatása érdekében javaslatot tesz az egyeztető eljárást vezető személy- 
  re. 

Az intézmény igazgatója: 
- biztosítja az egyeztető eljárás lebonyolításához szükséges technikai feltételeket, ezen 
  belül különösen: 

- rendelkezésre bocsátja az egyeztetési eljáráshoz szükséges helyiséget, termet, 
- felkéri az egyeztető eljárást vezető személyt,  
- az adminisztrációs feladatokat ellátó intézményi dolgozók közreműködésével segíti   

az egyeztető eljárás adminisztrációs feladatait. 
9. Az egyeztető személye 
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Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit mind a sérelmet elszen-
vedő fél, mind a kötelességszegő tanuló elfogad.  
E személyre a fegyelmi jogkör gyakorlója javaslatot tesz az érintetteknek, illetve kéri 
javaslatukat. Az egyeztető személyre vonatkozó javaslatot, illetve javaslattételi jogot a 
fegyelmi eljárásról szóló értesítésben kell már közölni az érintettekkel. 
A mindkét fél által elfogadott személyt az intézmény igazgatója, illetve az általa 
felhatalmazott személy kéri fel az egyeztető eljárás levezetésére. A felkérést az egyez-
tetési eljárás lefolytatása iránti kérelem beérkezését követő 5 napon belül meg kell 
tenni.  
Az egyeztető eljárást vezető személy írásban nyilatkozik arról, hogy a feladatot vállalja. 

10. Az egyeztető eljárás lefolytatása 
Az egyeztető eljárás során az egyeztető eljárást vezető személy: 

- megvizsgálja, áttekinti a rendelkezésre álló iratokat, bizonyítékokat, 
- külön-külön meghallgathatja az érintett feleket,  
- tárgyalást tarthat az érintett felek részvételével, 
- szükség esetén szakértőt vehet igénybe. 

Az egyeztető eljárást vezető személy írásban értesíti: 
- a sérelmet szenvedő felet, valamint 
- a kötelezettségszegő felet 

arról, ha az eljárásban meghallgatást, illetve tárgyalást kíván tartani. 
Az értesítésben meg kell adni az eljárási cselekmény pontos időpontját, helyét, tartal-
mát. Az értesítést úgy kell megküldeni, hogy azt az érintettek a meghallgatás, tárgyalás 
előtt legalább 8 nappal előbb kézhez kapják. 
Az egyeztető eljárás során történő meghallgatásról, illetve tárgyalásról jegyzőkönyvet 
kell felvenni.  
Az egyeztető eljárás lefolytatására az egyeztető eljárást vezető személy kijelölésétől 
számított 15 nap áll rendelkezésre. 
Az egyeztető eljárást vezető személy: 

- az eljárás során megállapíthatja, hogy a felek megállapodtak, illetve 
- legkésőbb az eljárási határidő lejártakor megállapíthatja, hogy a felek az egyeztető 

eljárásban nem állapodtak meg. 
11. Megállapodás az eljárás során 
       Ha a felek külön-külön a meghallgatásukon, illetve együtt a tárgyaláson megállapod-

nak a sérelem orvoslásáról, a megállapodást jegyzőkönyvbe kell foglalni. A jegyző-
könyvet az érintettek és az egyeztető eljárást vezető személy aláírják. 

      A fegyelmi eljárás felfüggesztése 
       Megállapodás esetén bármelyik fél kezdeményezheti a fegyelmi eljárás felfüggesztését. 

A kezdeményezésnek tartalmaznia kell: 
- az írásbeli megállapodást - mellékelve,  
- a kezdeményezést arra vonatkozóan, hogy a sérelem orvoslásához szükséges időre 

a fegyelmi eljárás felfüggesztésre kerüljön.  
- a kezdeményező által a sérelem orvoslásához szükségesnek tartott időtartamot. 

A fegyelmi eljárás vezetője a kezdeményezés alapján legfeljebb a sérelem orvoslásához 
szükséges időtartamra, de legfeljebb 3 hónapra felfüggeszti az eljárást. Az eljárás 
felfüggesztéséről szóló döntését írásban megküldi az érintetteknek. A döntésben 
tájékoztatja az érintetteket arról, hogy ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet 
elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő nem kérte a fegyelmi 
eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni.  

12. A fegyelmi eljárás folytatása 
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A fegyelmi eljárást - ha a fegyelmi eljárás felfüggesztése alatt - a sérelmet elszenvedő 
fél kéri, folytatni kell. Az eljárás lefolytatására a fegyelmi eljárás általános szabályai 
szerint kerül sor. 

13. A fegyelmi eljárás megszüntetése 
    A fegyelmi eljárást - ha a fegyelmi eljárás felfüggesztése alatt nem kérték, és a fel-

függesztés időtartama lejárt - meg kell szüntetni. Az eljárás megszüntetésére a fegyelmi 
eljárás általános szabályai szerint kerül sor. 

14. A megállapodás nyilvánossága 
Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik,  

- az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a köteles-
ségszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá  

- az írásbeli megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni. 
15. Oktatásügyi közvetítő. Az egyeztető eljárásban igénybe lehet venni az oktatásügyi 

közvetítőt.  
16. Ha a tanuló a kötelességeit megszegi a nevelőtestület joga dönteni arról, hogy indít-e a 

tanuló ellen fegyelmi eljárást. 
17. A fegyelmi eljárás lefolytatásáért – a nevelőtestület döntése alapján – az iskola 

igazgatója a felelős. 
18. A nevelőtestület a fegyelmi eljárás lefolytatására fegyelmi bizottságot hoz létre. A fe-

gyelmi bizottság feladata a kötelezettségszegés kivizsgálása, a fegyelmi büntetés meg-
hozatalának előkészítése, a fegyelmi tárgyalás lefolytatása, a fegyelmi büntetés kisza-
bása. A fegyelmi bizottság tagjai: igazgató, igazgató-helyettes, az osztályfőnök, a tanulót 
tanító tanárok, szakoktató(k), az iskolai diákönkormányzatot segítő tanár, az ifjúságvé-
delmi felelős, kollégiumi tanuló esetén a kollégiumi nevelőtanár. A fegyelmi bizottság ve-
zetője a tanuló osztályfőnöke. A kollégiumi fegyelmi bizottság tagjai az igazgató, a 
kollégiumvezető, a kollégiumvezető-helyettes, a kollégiumi csoportvezető tanár, az 
adott kollégium nevelőtestülete, az iskolai diákönkormányzatot segítő tanár, az 
ifjúságvédelmi felelős. A kollégiumi fegyelmi bizottság vezetője a tanuló kollégiumi 
csoportvezető tanára. 

19. A fegyelmi büntetés kiszabásának előfeltétele, hogy a tanuló a jogszabályokban, illetve 
az iskola szervezeti és működési szabályzatában vagy a házirendjében meghatározott 
kötelezettségét vétkesen és súlyosan megszegje. A kötelességszegést a fegyelmi 
tárgyalás során bizonyítani kell. 

20. A tanulónak fegyelmi büntetés csak akkor adható, ha a tanuló kötelességszegése a 
tanulói jogviszonyból ered. Így fegyelmi büntetés csak akkor adható, ha a tanuló 
kötelességszegése az iskola területén, az iskolai élet különböző helyszínei közötti 
közlekedés alatt vagy az iskolán kívüli – az iskola által szervezett, a pedagógiai 
program végrehajtásához kapcsolódó – rendezvényen történt. 

21. A fegyelmi büntetés kiszabásának előfeltétele, hogy a tanuló a kötelességeit vétkesen és 
súlyosan szegje meg. 

• Vétkesség alatt a tanuló szándékosságát, illetve gondatlanságát kell érteni. Gondatlan 
kötelességszegés esetén meg kell vizsgálni a gondatlanság mértékét is. 

• A fegyelmi büntetés kiszabásánál – tanuló életkorát és értelmi fejlettségét 
figyelembe véve – vizsgálni kell, hogy a kötelességszegés mennyire volt súlyos. 

22. A tanulói fegyelmi ügyekben – a fegyelmi eljárásban és a döntéshozatalban – az a 
pedagógus, aki a kötelezettségszegésben bármilyen módon érintett, nem vehet részt. Őt 
a fegyelmi bizottság csak tanúként hallgathatja meg.  

23. A tanuló fegyelmi eljárásnak további részletes szabályait külön belső intézményi 
szabályzat tartalmazza. 
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XVII.  Az elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt iratok kezelése   
 

Az intézményben keletkező, illetve az intézménybe érkező elektronikus iratokat ki kell 
nyomtatni. A kinyomtatott iratot hitelesíteni kell. (Az elektronikus irat: az oktatásért 
felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával elektronikus úton előállított, 
elektronikus aláírással ellátott, elektronikusan tárolt irat.) 
Az intézményben keletkező, illetve az intézménybe érkező elektronikus irat hitelesítését az 
iskola igazgatója, illetve az igazgató külön felhatalmazása alapján az igazgatóhelyettesez, 
az iskolatitkár, vagy a gazdasági vezető végezheti el. Az így hitelesített papír alapú irat lesz 
az elektronikus irat irattári példánya. A hitelesítésre feljogosított személyeket és a 
hitelesítési jogosítványuk tartalmát az igazgató határozza meg.  
Az elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatvány jellegétől függően el kell végezni: 
- az utolsó bejegyzést követő sorok áthúzással történő érvénytelenítését, 
- el kell helyezni a papír alapú dokumentumon a hitelesítési záradékot, mely tartalmazza: 
 - a hitelesítés időpontját, 
 - a hitelesítő aláírását, 
 - az intézmény hivatalos körbélyegző lenyomatát. 
A füzet jelleggel összetűzött, kapcsozott dokumentumok esetén a füzet külső lapján, vagy 
annak belső oldalán kell elhelyezni a hitelesítési záradékot, ahol fel kell tüntetni azt is, 
hogy a dokumentum hány lapból, illetve oldalból áll.  
Ez esetben a hitelesítés szövege: 
 
Hitelesítési záradék 
 
Ez a dokumentum ....... folyamatosan sorszámozott oldalból/lapból áll. 
 
Kelt: ................................................ 
 
     PH 
         .......................................... 
          hitelesítő 
 
Az intézménybe érkező elektronikus irat esetén megnyitás, felhasználás előtt el kell 
végezni a vírusellenőrzést és vírusirtást.  
Az elektronikus iratokat elektronikus formában alá kell írni. Az elektronikus aláírásra az 
intézmény igazgatója jogosult. (Elektronikusan aláírt irat: az elektronikus aláírásról szóló 
2001. évi XXXV. törvényben meghatározott, fokozott biztonságú elektronikus aláírással 
ellátott elektronikus irat.) 
Az elektronikus iratokat a gazdasági vezető, a bér- és munkaügyi ügyintéző, az 
iskolatitkár, a könyvelésen dolgozók számítógépén elektronikus úton meg kell őrizni, 
melyekről hetente biztonsági mentést kell készíteni. Adathordozók külső felületén, vagy az 
adathordozó külső borítóján egyértelműen meg kell jelölni az adathordozón tárolt adatokat. 
Az adatok tárolásakor be kell tartani az általános adatvédelmi szabályokat. 
Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok kezelésért az 
intézményi rendszergazda segítségével a fenti meghatározott személyek a felelősek. 
Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok selejtezése és 
megsemmisítése az általános szabályok szerint történik. Az elektronikus adathordozón lévő 
adatok megsemmisítése az adathordozótól függően történhet törléssel, az adathordozó 
fizikai megsemmisítésével. 
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Az elektronikus dokumentum 
Az intézmény használhat elektronikus iratokat, dokumentumokat. Elektronikus dokumen-
tumnak minősül: az elektronikus eszköz útján értelmezhető adategyüttes. 
Az elektronikus dokumentumokon belül külön szabályok érvényesek: 
-  az elektronikus okiratnak minősülő dokumentumokra, valamint 
-  az egyéb elektronikus dokumentumokra. 
Az elektronikus okirat kezelési rendje 
Elektronikus okiratnak minősül az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer 
alkalmazásával elektronikus úton előállított irat. 
Az ilyen iratot: 
-  elektronikus aláírással kell ellátni, és 
-  elektronikusan kell tárolni. 
Az egyéb elektronikus dokumentumok kezelési rendje 
Egyéb dokumentumnak minősül minden elektronikus úton létrehozott dokumentum, amely 
- nem az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszerben keletkezett. 
Az ilyen iratokat: 
-  amennyiben az intézményvezető elrendeli elektronikus aláírással kell ellátni,  
-  elektronikusan kell tárolni. 
Az elektronikus aláírás 
Az elektronikus aláírásra jogosult az aláíró. Az aláíró az,  
-  aki intézmény nevében az aláírás létrehozó eszközt birtokolja, és  
-  az intézmény nevében, mint az intézményt képviselő természetes személy jár el, 
-  aki jogosult az elektronikus aláírás elhelyezésére. 
Elektronikus aláírásra csak megfelelő elektronikus aláírási terméket (szoftver, hardver, más 
elektronikus aláírás alkalmazáshoz kapcsolódó összetevőt) lehet használni. 
Az elektronikus aláíró köteles az elektronikus aláírást létrehozó eszközzel kapcsolatban 
minden adatvédelmi és biztonsági előírást megtartani. 
Az elektronikus aláírási joggal felruházott személyeket az informatikai szabályzat tartal-
mazza. 
Az intézményvezető az elektronikus dokumentumok jellegéhez kapcsolódóan dönt arról, 
hogy milyen szintű elektronikus aláírási rendszert kell működtetni (fokozott biztonságú 
elektronikus aláírás, minősített elektronikus aláírás). 
Az elektronikus dokumentumok kezelésére vonatkozóan egyebekben az adatkezelési és az 
informatikai szabályzatot kell alkalmazni. 
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XVIII. A felnőttoktatás formái 
 

Az iskola a felnőttoktatást a felnőttoktatásra vonatkozó szabályok szerint nappali, esti, 
levelező, távoktatásos formában szervezi, igazodva – a képzési formától függően, a 
lehetőségekhez mérten - a felnőttoktatásban részt vevő  tanulók elfoglaltságához. Az előírt 
foglalkozásokon kívül nem kötelező konzultációs foglalkozások is szervezhetők. 
A felnőttoktatás formái: 

•   Nappali munkarend szerinti,  
•   Esti munkarend szerinti,  
•   Levelező munkarend szerinti, 
•   Egyéb sajátos munkarend szerinti, távoktatásos. 
Az iskolai foglalkozásokon a tanulók részvétele - az egyéb sajátos munkarend szerinti, 
távoktatásos forma kivételével - kötelező. A hét többi napján igény szerint, nem kötelező 
jelleggel konzultációs foglalkozás is szervezhető.  
A tanulók minden félév végén vizsgát tesznek. Igény szerint a levelező és a távoktatásos 
oktatásban részt vevő tanulók számára nem kötelező jelleggel konzultációs napokat lehet 
tartani. 
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XIX. Intézményi alapdokumentumok és belső szabályzatok nyilvánossága, a 
szülők tájékoztatása 

 
Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok végrehajtása a fenntartó által jóváhagyott 
intézményi alapdokumentumok alapján folyik. 
Az intézményi alapdokumentumok egy-egy példánya az intézmény irattárában, a könyv-
tárban, az igazgatónál és az iskola honlapján van elhelyezve, A házirend egy példányát a 
portán is el kell helyezni, továbbá az iskolába történő beiratkozáskor, illetve lényeges 
módosítás esetén a szülőnek, tanulónak át kell adni. 
Az intézmény alapdokumentumairól a tanulók és a szülők az igazgatótól kérhetnek közvet-
lenül tájékoztatást munkanapokon, a tanulói ügyfélfogadás ideje alatt, vagy előre egyezte-
tett időpontban. 
A tájékoztatást lehetőség szerint azonnal meg kell adni akkor, ha a kérdés jellege meg-
engedi, de legkésőbb a feltett kérdéstől számított 15 napon belül kell megadni akkor, ha a 
kérdés összetett (Minél előbb tájékoztatást kell adni akkor, ha a kérdés valamely jogvesztő 
határidővel kapcsolatban érkezik, s a késedelmes tájékoztatás a tanuló, vagy a szülő jogát, 
jogos érdekét sértené.). 
Az intézményi működés egyes területeit szabályozó belső szabályzatokat – ha jogszabály 
másként nem rendelkezik – az igazgató adja ki. Intézményi belső szabályzat rendelkezése 
jogszabállyal vagy az intézményi alapdokumentumok tartalmával nem lehet ellentétes, az 
ilyen rendelkezés semmis.  
Az intézmény tájékoztatja a szülőket a tanuló beiratkozásakor, illetve a megelőző tanév 
végén azokról a tankönyvekről, a tanulmányi segédletekről, a taneszközökről, a ruházati és 
más felszerelésekről, amelyekre az adott tanévben, illetve a következő tanévben a nevelő-
oktató munkához szükség lesz, továbbá tájékoztatja az intézménytől kölcsönözhető köny-
vekről, taneszközökről és más felszerelésekről, valamint arról, hogy az intézmény milyen 
segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez. 
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XX. Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés 
    

 
Az igazgató kereset-kiegészítéssel ismerheti el meghatározott munkateljesítmény elérését, 
illetve – a helyettesítést kivéve – az átmeneti többletfeladatok ellátását, így különösen a 
pedagógiai fejlesztő tevékenységet, a nevelés céljait szolgáló tanórán kívüli foglalkozás 
terén nyújtott minőségi munkavégzést. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés 
az iskola pedagógusai részére állapítható meg évente két alkalommal.  
 
A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés – ha jogszabály másként nem rendel-
kezik – megállapítható a mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározott egy főre 
jutó összeg figyelembe vételével:  

a) tartósan magas színvonalú munkavégzésért, vagy kiemelkedő munkateljesítmény 
eléréséért,   

b) az intézményi minőségfejlesztési szervezet munkájában való részvételért. 
A kereset-kiegészítés összege százalékában kerül meghatározásra. Az intézmény költség-
vetésében a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésre – amennyiben az az intéz-
mény éves költségvetésében meghatározásra kerül - az adott gazdasági évre biztosított ösz-
szegből az előző két pontban meghatározott kereset-kiegészítések kifizetése után fenn-
maradó összeget a tárgyév végén az iskola dolgozóinak jutalomként kell kifizetni a tar-
tósan magas színvonalú, kiemelkedő, illetőleg tartósan jó munka szempontjainak figye-
lembe vételével. 
A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés dolgozóknak történő odaítéléséről az 
iskola igazgatója dönt. 
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XXI. A teljesítménypótlék meghatározására vonatkozó belső szabályok 
   

 
Az igazgató és a beosztott pedagógus – teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén – 
a munkaszerződésben megállapodhatnak abban, hogy a heti teljes munkaidő keretei között, 
az adott munkakörre meghatározott kötelező órát legfeljebb heti hét órával megemelik. A 
megállapodás időtartama nem lehet rövidebb egy tanítási évnél, és határozatlan időre is 
szólhat. A beosztott pedagógus részére – a végzett munkával arányos – teljesítménypótlék 
jár. 
 
A teljesítménypótlékot az érintett pedagógus besorolásának megfelelően meghatározott 
összeg (a továbbiakban: számítási alap) alapján kell megállapítani. Teljesítménypótlék al-
kalmazása esetén további tanítás elrendelésére csak különösen indokolt esetben kerülhet 
sor. 
A teljesítménypótlékok havi mértéke a következő: 
a) heti egy órával történő emelés esetén a számítási alap 5%-a; 
b) heti két órával történő emelés esetén a számítási alap 10%-a; 
c) heti három órával történő emelés esetén a számítási alap 15,5%-a; 
d) heti négy órával történő emelés esetén a számítási alap 22%-a; 
e) heti öt órával történő emelés esetén a számítási alap 29%-a; 
f) heti hat órával történő emelés esetén a számítási alap 37%-a; 
g) heti hét órával történő emelés esetén a számítási alap 45%-a. 
Az osztályfőnöki, kollégiumban tanulócsoport-vezetői feladatot ellátó pedagógus részére - 
a munkaszerződés közös megegyezéssel történő módosításával - a b) pontban megha-
tározott teljesítménypótlékot lehet megállapítani. A teljesítménypótlék alkalmazása esetén 
az órakedvezmény nem vehető igénybe. Az így megállapított összeg magában foglalja a 
külön jogszabályban meghatározott osztályfőnöki pótlék összegét is. Az e pontban sza-
bályozott teljesítménypótlék szerinti juttatásra a feladatellátás időtartama alatt jogosult a 
pedagógus. Az e pont alapján alkalmazott teljesítménypótlék nem zárja ki a fent szabályo-
zott teljesítménypótlék alkalmazását. 
A fentieken túl teljesítménypótlék a munkaszerződés közös megegyezéssel történő módo-
sításával megállapítható a köznevelési törvényben meghatározott pótlék és órakedvezmény 
helyett, továbbá vezetői többletfeladatok ellátásáért a besorolás alapján.  
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XXII.  Reklámtevékenység 
 

Az iskolában reklámtevékenység a hatályos jogszabályok alapján folyhat. 
 
A reklámtevékenység engedélyezéséről, a reklámozás formájáról és az anyagi ellen-
szolgáltatásról az igazgató dönt a reklámozni kívánóval kötött megállapodás keretein 
belül. 
 
Az igazgató határozza meg – a vonatkozó jogszabályok, az esztétikus megjelenés és más 
egyéb szempontok alapján – a reklámfelületeket, a reklám elhelyezésének módját. A 
reklámhordozó, illetve a reklám tartalma a közízlést, más személyek alapvető emberi 
jogait és a gyermeknevelési, pedagógiai szempontokat nem sértheti, egyebekben az iskola 
nem felelős a reklámszöveg tartalmáért, az általa hordozott gondolatokért. 
 
Az igazgató engedélye (szóbeli, vagy írásbeli) nélkül kihelyezett reklámhordozót azonnal 
el kell távolítani. 
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XXIII, Záró rendelkezések 
 
 

1. A hatálybalépés napja az SZMSZ jóváhagyásának napja. Amennyiben az SZMSZ 
felterjesztésére válasz nem érkezik, a hatálybalépés napja a felterjesztéstől számított 
harminc nap. 

 
2. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása csak a nevelőtestület 

elfogadásával, a szülői és a tanulói közösségek véleményezése és javaslattétele után a 
fenntartó jóváhagyásával lehetséges. 

 
3. Az SZMSZ-t önálló szabályzatok, rendelkezések, igazgatói utasítások egészítik ki. A 

mellékletek az SZMSZ változtatása nélkül is módosíthatók. 
 
 
Gyula, 2018. június 15. 
 
 
 

Dr. Czirok Sándor 
        igazgató 
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Mellékletek 
 
 

1. AZ ISKOLA VEZETÉSI SZERKEZETE 

2. MUNKAKÖRI LEÍRÁS MINTÁK 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS MINTÁK  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNKAKÖRI  

LEÍRÁS MINTÁK* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Az iskolai igazgatóság fontosabb munkaköri feladatait az SZMSZ III. pontja tartalmazza 
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Tanár 
munkaköri leírás minta 

 
Munkakör megnevezése: Tanár  
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: ………………………………………. 
A munkakör szakmai irányítója: …………………………………………………………… 
Kötelező óraszáma: …………. 
A munkakörnek utasítást adó munkakörök: vezető beosztású munkakörök 
A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsenek 
A tanár a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, illetve az utasításra jogosult munkaköröket betöltők 
iránymutatása alapján látja el. 
A munkakör célja: A nemzeti köznevelésről szóló/a szakképzési törvényben előírtak alapján, az intézmény oktatási-
nevelési feladatainak ellátása elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában.  
Helyettesítés rendje: .............................................................................................................. 
A munkavégzés helye: ........................................................................................................... 
 -  az intézmény székhelye: ……………………………………………………….. 
 -  az intézmény telephelye: ………………………………………………………. 
 

A munkakör tartalma 
 

Általános szakmai feladatok 
 
A tanári tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok 
- A tanár rendelkezik a korszerű szaktárgyi tudással, általános műveltséggel, idegennyelv-tudással, társadalmi 

érzékenységgel. 
- Tevékenysége során tiszteletben tartja az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az erkölcsi normákat. 
- Tevékenysége során kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét. Közösségi feladatokat vállal. 
- A tanulók érdekében tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai 

partnerekkel, szervezetekkel. 
- A szakmai oktatási feladataiban nagy elméleti és gyakorlati jártasság megszerzésére és átadására törekszik. 
Intézményi stratégiai és egyéb belső dokumentumok 
- Betartja az intézményi stratégiai és belső dokumentumokban a pedagógusokra vonatkozó előírásokat.  
- Tevékenységét a belső dokumentumokban megfogalmazott célok, elvárások alapján végzi. 
Együttműködés a szülőkkel 
- Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében, képességeinek 

kibontakoztatásában. 
- A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése 

során. 
- Feladatellátása során tiszteletben tartja a szülőknek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti meggyőződésüknek 

megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek gyermekeik. 
- Rendszeresen fogadóórát tart, mely során tárgyilagos tájékoztatást nyújt a szülőknek a gyermekük fejlődéséről, 

viselkedéséről. 
Az egyes jogok biztosítása 
- Gondoskodik a tanulók nemzeti köznevelésről szóló és a szakképzési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 
- Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. 
- Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, intézkedései meghozatalakor. 
Minőségirányítással kapcsolatos feladatok 
- Figyelemmel kíséri az intézmény minőségirányítási programját, különösen a megfogalmazott minőségpolitikát és 

minőségcélokat. 
- Fogadja a szülők - az iskola működésével, tevékenységével kapcsolatos - jelzéseit, javaslatait, igényeit, s azokat 

tolmácsolja az intézményvezető felé. 
- Közreműködik a teljes körű intézményi önértékelésben, valamint a dolgozói teljesítményértékelésben. 
Központi önértékeléssel kapcsolatos feladatok 
- Részt vesz a központi önértékelési feladatokban, segíti az önértékelési program és terv megvalósítását. 
Szakmai munkaközösséggel kapcsolatos feladatok  
- Aktívan, kezdeményezőn részt vesz a szakmai munkaközösség munkájában, (a megbeszéléseken, munkaanyagok 

kidolgozásában, stb.). 
- Együttműködik pedagógustársaival a különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások megvalósításában. 
- Szakmai tapasztalatait megosztja a szakmai munkaközösséggel.  
- Bekapcsolódik a szakmai tevékenységekbe. 
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Intézményi innováció 
- Részt vesz intézményi innovációban.  
- Közreműködik az intézmény pályázati tevékenységében.  
- Lehetőség szerint kapcsolódik kutatáshoz, illetve helyben végez pedagógiai jellegű kutató tevékenységet. 
 

Részletes szakmai feladatok 
 
Nevelési-oktatási feladatok 
- A tanulást támogató környezetet teremt, bizalommal teli légkört alakít ki. 
- Végzi a tanulók nevelését, fejleszti készségüket és képességeiket. 
- A tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó fejlesztési módszereket alkalmaz. 
- Végzi a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, 

kultúrájú tanulók együttes nevelését. Ehhez kapcsolódóan a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és 
tehetségüknek megfelelően készíti fel a további tanulásra, illetve a munkába állásra. 

- Fejleszti a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, melyek a környezettel való harmonikus, konstruktív 
kapcsolathoz szükségesek.  

- Pedagógiai tevékenysége során felhasználja a tanulói közösségnek a tanuló önismeret fejlesztésére, 
együttműködési készség növelésére gyakorolt hatását. 

- Munkája során példát mutat, különösen a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség tekintetében, ezzel 
közvetítve ezen értékek fontosságát. 

- A diákokkal érthetően, pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál, fogalomhasználata pontos, következetes. 
- A tanulás támogatása érdekében munkája közben folyamatos visszajelzéseket ad a diákoknak. Visszajelzései, 

értékelései világosak, egyértelműek, tárgyszerűek. 
- Fogékonnyá teszi a tanulót a saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a tágabb társadalom értékei 

iránt.  
- Tevékenysége közben a tanultak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket közvetít, alapvető képességeket 

és alapkészségeket fejleszt. 
- Önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli tanítványait; az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazását 

is lehetővé teszi. 
- Változatos, a tantárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő oktatási módszereket, eszközöket alkalmaz. 
- A tanítványaiban kialakítja az önálló ismeretszerzés, kutatás igényét, alkalom adtán képes építeni a tanulók más 

forrásból szerzett információira. 
- A tanuló kíváncsiságára, érdeklődésére, szükségleteire és céljaira építve fejleszti a tanulóban a felelősségtudatot, a 

kitartás képességét és előmozdítja érzelemvilágának gazdagodását.  
- Mintákat ad az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozza a tanulási szokásokat. 
- Célszerűen használja a digitális eszközöket és anyagokat is, kialakítja tanítványaiban az online információk 

befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának kritikus és etikus módjait. 
- Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segítséget nyújt a tanulási nehézségekkel való megküzdés 

folyamatában, szükség esetén szakmai segítséget kínál. 
- A különleges bánásmódot igénylő tanulók számára hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki, és alkalmaz. 
- Tevékenysége során ügyel arra, hogy  

- a tanulók fejlesztése a test és lékek szempontjából harmonikusan történjen, 
- a tanulók szocializációs folyamatait elősegítse,  
- megteremtse az elemi műveltségi alapok feltételrendszerét, 
- a tanulási stratégia a tanulókhoz legjobban igazodóan kerüljön megválasztásra. 

A tanulók nevelésével kapcsolatos feladatok 
- Tanárként alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, tanítása. Ennek keretében 

- gondoskodik a tanulók testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről,  
- az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti, 
- figyelembe veszi a tanulók egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és 

fejlettségét, sajátos nevelési igényét,  
- segíti a tanulók képességeinek, tehetségének kibontakozását,  
- segíti a hátrányos helyzetben lévő tanuló felzárkózását tanulótársaikhoz, 
- a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek 

elsajátításáról meggyőződik, 
- ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megteszi, 
- közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, 
- közreműködik a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, megszüntetésében, az ilyen 

körülmények kialakulásának megelőzésében, 
- a tanulók életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi együttműködés 

magatartási szabályait, és törekszik azok betarttatására, 
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- tanítványait együttműködésre, egymás elfogadására, tiszteletére neveli, 
- elősegíti a tanulók közti eredményes kommunikációt, problémamegoldást; a konfliktusok megelőzésére 

törekszik, a felmerülő konfliktusokat felismeri és hatékonyan kezeli,   
- a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőket figyelmezteti, ha 

gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek, 
- a szülők és a tanulók javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad, 
- tevékenysége során a tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja, 
- a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja, példát mutat. 

- Segíti a speciális ellátást igénylő tanulók beilleszkedését, külön figyelmet szentel nekik.  
A pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok 
- A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának tervezésében és értékelésében, 

gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. 
- A pedagógiai program alapján az ismeret átadás, a nevelés módszereit megválasztja. 
- A pedagógiai program figyelembe vételével az alkalmazott segédleteket, eszközöket, ruházati és más 

felszereléseket kiválasztja. 
- Részt vesz a pedagógiai programban szereplő intézményen kívüli foglalkozások szervezésében, lebonyolításában. 
- Részt vesz a tantárgyfelosztás véleményezésében. 
- Munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. 
- Közreműködik a tankönyv kiválasztásban. 
A tanulók értékelése 
- Irányítja és értékeli a tanulók tevékenységét, részt vesz az osztályozó értekezleten. 
Adminisztrációs és tájékoztatási feladatok 
- Az SZMSZ-ben meghatározott nyilvántartás vezetési szabályok szerint ellátja a munkaidő nyilvántartásával 

kapcsolatos feladatokat. 
- Vezeti a tanulók jelenlétével, hiányzásával kapcsolatos nyilvántartást, valamint az osztálynaplót. 
- Az intézményvezető utasítása alapján ellát egyes adminisztrációs, illetve ügyiratkezelési feladatokat. 
- Tájékoztatja az intézményvezetőt 

- ha a tanuló az iskolából több alkalommal igazolatlanul távol marad,  
- ha indokoltnak tartja valamely tanuló nevelési tanácsadáson, illetve szakértői bizottsági vizsgálaton való 

részvételét. 
- Elvégzi a munkájával kapcsolatos közvetlen adminisztrációs feladatokat. 
Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer, ifjúságvédelmi feladatok 
- Segíti az iskola pedagógusainak ifjúságvédelmi munkáját. 
- Haladéktalanul értesíti az intézményvezetőt arról, ha a tanulók veszélyeztetettségét tapasztalja vagy gyanítja.  

(Javasolja a gyermekjóléti szolgálat értesítését.) 
- Együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a családgondozóval az osztályába tartozó, illetve az általa tanított 

tanuló veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében. 
Egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok 
- Elkéri a gyógyult tanulótól az orvosi igazolást. 
- Napközben a betegség tüneteit mutató tanulót elkülöníti társaitól, s gondoskodik arról, hogy a tanuló szüleinek 

értesítése haladéktalanul megtörténjen.  
- Közreműködik a tanulók egészségügyi vizsgálatánál, segíti a védőnő és az orvos munkáját. 
Munkához szükséges ismeret megszerzése 
- Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja (legalább a hétévenkénti 

továbbképzésen részt vesz). 
- Határidőre megszerzi a kötelező minősítéseket. 
- A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi, tájékozódik a legújabb pedagógiai eredményekről, és 

alkalmazza a megismert új módszereket. 
- Szakmai fejlődése érdekében: 

- nyitott a környezetéből (kolléga, intézményvezető, szülő, stb.) visszajelzésekre,  
- elemzi és fejleszti a pedagógiai gyakorlatát, a pedagógiai munkája során alkalmazott kommunikációját,  
- kihasználja az online megvalósuló szakmai együttműködési, tapasztalatszerzési és átadási lehetőségeket,  
- szakmai kapcsolatrendszert alakít ki intézményen kívül is. 

Informatikai eszközök használata 
- Munkájához kapcsolódóan az intézmény informatikai szabályzatában foglaltak betartásával 

- célszerűen használja az intézmény informatikai és irodai műszaki berendezéseit, 
- ösztönzi a tanulókat az online és digitális eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában (pl.: 

önálló kutatás, ismeretszerzés), 
- a kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre, ahol követendő mintát mutat a digitális 

eszközök funkcionális használata terén, 
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- az infokommunikáció eszközeit felhasználja kapcsolattartásra és együttműködésre a pedagógustársakkal, 
szülőkkel és a diákokkal. 

A kötött munkaidő neveléssel le nem kötött részében  - vezetői elrendelés alapján - feladatait a  326/2013. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint látja el. 
 

A munkakörhöz tartozó felelősség 
 

Felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és tevékenységére, különösen is 
- Felelős az átvett eszközökért. 
- Felelős a munkaköri feladatainak határidőre történő ellátásáért. 
- Felelős a feladatainak megfelelő színvonalon történő ellátásáért. 
- Felelős az adatvédelmi szabályok betartásáért 
- Amennyiben feladatot lát el; felelős a vizsgák és a tanulmányi versenyek sikeres lebonyolításáért, a helyettesítések 
ellátásáért. 
Munkaköri tevékenységei ellátása során  személyes felelősséggel tartozik az intézmény vezetőjének.  
Felelősségre vonható:  

• Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért vagy hiányos elvégzéséért;  

• Az intézményvezető utasításainak igénytől eltérő végrehajtásáért; 
• A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a tanulók jogainak 

megsértéséért, 
• Az átvett eszközökért (fegyelmi és anyagi) felelősséggel tartozik a Munka Törvénykönyve, valamint az 

intézmény Szervezeti és Működési szabályzata rendelkezései szerint. 
 

A munkakör kapcsolatai 
 

Belső kapcsolatok 
- A pedagógus kapcsolatot tart az intézmény többi pedagógusával. A kapcsolattartás szakmai, illetve adott tanuló 

érdekében történik. 
- A pedagógus kapcsolatot tart a feletteseivel. Tájékoztatja őket azokról a helyzetekről, körülményekről, melyekre 

vonatkozó tájékoztatási kötelezettséget a belső szabályzatok előírnak, illetve melyek a tanulók érdekét, illetve az 
intézmény működésének színvonalát javíthatják. 

- A pedagógus kapcsolatot tart a szakmai munkaközösséggel. A munkaközösséggel való kapcsolata a 
munkaközösség felé kezdeményező, aktív, illetve együttműködő. 

- A pedagógus kapcsolatot tart a nevelő munkát segítő munkakörben dolgozókkal a nevelő munka eredményessége 
érdekében. 

- A pedagógus kapcsolatot tart az intézmény nem pedagógus munkakörben dolgozó munkatársaival. 
Külső kapcsolatok 
- Együttműködik azokkal a szakemberekkel, akik segítséget adnak a tanulók neveléséhez. 
- Köteletlen, szakmai célú kapcsolatot tart - intézményen kívüli – más pedagógusokkal. 
- Feladatai ellátása során - szükség szerint együttműködik - a szakmai szervezetekkel, hatóságokkal, a kamarával, a 

külső gyakorlati oktatást végző szervezetekkel. 
 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 
Záradék 

 
 
A jelen munkaköri leírás egy példányát átvettem és azt visszaszolgáltatási kötelezettséggel megőrzöm. A munkaköri 
leírásban foglaltakat megismertem, azokat magamra nézve kötelezőnek elismerem és betartom. 
 
Kelt:  ...........................................................................................  
 
 

 ..............................................................................   .............................................................................  
átadó átvevő 
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Szakoktató 

munkaköri leírás minta 
 
 

Munkakör megnevezése: Szakoktató 
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: ………………………………………. 
A munkakör szakmai irányítója: …………………………………………………………… 
Kötelező óraszáma: …………. 
A szakoktató a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, illetve az utasításra jogosult munkaköröket betöltők 
iránymutatása alapján látja el. 
A munkakörnek utasítást adó munkakörök: 
 vezető beosztású munkakörök ...................................................................................... 
 közvetlen vezető: ............................................................................................................ 
A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsenek 
A munkakör célja: Az intézmény szakoktatási, képzési feladatainak ellátása elméletileg és gyakorlatilag 
megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában.  
Helyettesítés rendje: .................................................................................................................... 
A munkavégzés helye: 
 - az intézmény székhelye: ……………………………………………………….. 
 - az intézmény telephelye: ………………………………………………………. 
 - a gyakorlati képzés helye: ..…………………………………………………….. 
 

A munkakör tartalma 
 

Általános szakmai feladatok 
 
A szakoktatói tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok 
- Rendelkezik a korszerű általános műveltséggel, az elvárt szintű idegennyelv-tudással, társadalmi érzékenységgel. 
- Tevékenysége során tiszteletben tartja az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az erkölcsi normákat. 
- Tevékenysége során kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét. Közösségi feladatokat vállal. 
- A szakmai oktatási feladataiban nagy elméleti és gyakorlati jártasság megszerzésére és átadására törekszik. 
Együttműködés a szülőkkel 
- Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében, szakmai elméleti és 

gyakorlati képességeinek kibontakoztatásában. 
- A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése 

során. 
- Feladatellátása során tiszteletben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti meggyőződésüknek 

megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek gyermekeik. 
Az egyes jogok biztosítása 
- Gondoskodik a tanulók köznevelés  és a szakképzési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 
- Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. 
- Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, intézkedései meghozatalakor. 
Minőségirányítással kapcsolatos feladatok 
- Figyelemmel kíséri az intézmény minőségirányítási programját, különösen a megfogalmazott minőségpolitikát és 

minőségcélokat. 
- Fogadja a szülők - az iskola működésével, tevékenységével kapcsolatos - jelzéseit, javaslatait, igényeit, s azokat 

tolmácsolja az intézményvezető felé. 
- Közreműködik a teljes körű intézményi önértékelésben, valamint a dolgozói teljesítményértékelésben. 
Központi önértékeléssel kapcsolatos feladatok 
- Részt vesz a központi önértékelési feladatokban, segíti az önértékelési program és terv megvalósítását. 
Szakmai munkaközösséggel kapcsolatos feladatok  
- Aktívan, kezdeményezőn részt vesz a szakmai munkaközösség munkájában, (a megbeszéléseken, munkaanyagok 

kidolgozásában, stb.). 
- Együttműködik pedagógustársaival a különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások megvalósításában. 
- Szakmai tapasztalatait megosztja a szakmai munkaközösséggel.  
- Bekapcsolódik a szakmai tevékenységekbe. 
Intézményi innováció 
- Részt vesz intézményi innovációban.  
- Közreműködik az intézmény pályázati tevékenységében.  
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- Lehetőség szerint kapcsolódik kutatáshoz, illetve helyben végez pedagógiai jellegű kutató tevékenységet. 
 

Részletes szakmai feladatok 
 
Nevelési-oktatási feladatai 
- Végzi a tanulók nevelését, fejleszti készségüket és képességeiket. 
- A tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó fejlesztési módszereket alkalmaz. 
- Végzi a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, 

kultúrájú tanulók együttes nevelését. Ehhez kapcsolódóan a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és 
tehetségüknek megfelelően készíti fel a további tanulásra. 

- Fejleszti a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, melyek a környezettel való harmonikus, konstruktív 
kapcsolathoz szükségesek.  

- Pedagógiai tevékenysége során felhasználja a tanulói közösségnek a tanuló önismeret fejlesztésére, 
együttműködési készség növelésére gyakorolt hatását. 

- Munkája során példát mutat, különösen a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség tekintetében, ezzel 
közvetítve ezen értékek fontosságát. 

- Segíti a tanulókban a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok tudatosulását, és ezek ápolására neveli 
őket.  

- A tanulót testi és a lelki fejlettsége figyelembe vételével, harmonikusan fejleszti. 
- Elősegíti a tanuló szocializációs folyamatait.  
A tanuló nevelésével kapcsolatos feladatok 
- Alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ennek keretében 

- gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről,  
- az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti, 
- figyelembe veszi a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és 

fejlettségét, sajátos nevelési igényét,  
- segíti a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását,  
- segíti a hátrányos helyzetben lévő tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, 
- a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek 

elsajátításáról meggyőződik,  
- ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megteszi, 
- közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, 
- közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, megszüntetésében, az ilyen 

körülmények kialakulásának megelőzésében, 
- a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi együttműködés magatartási 

szabályait, és törekszik azok betartatására, 
- a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt figyelmezteti, ha 

gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek, 
- a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad, 
- a tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja, 
- a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 

- Segíti a speciális ellátást igénylő tanuló beilleszkedését, külön figyelmet szentel neki.  
- A tanulók ültetési rendjét kialakítja, illetve a tanuló fejlődését figyelembe véve változtatja. Az ültetési rendnél 
figyelembe veszi a szülő kérését is. 
A pedagógiai programmal, az oktatás gyakorlati oldalával kapcsolatos feladatok 
- A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának tervezésében, és értékelésében 

gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. 
- A pedagógiai program alapján az ismeret átadás, a nevelés módszereit megválasztja. 
- A helyi tanterv figyelembe vételével az alkalmazott segédleteket, eszközöket, ruházati és más felszereléseket 

kiválasztja. 
- Munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. A tanmenetet kellő szakmai alapossággal állítja össze, 

figyelembe veszi a szakképzéséhez tartozó foglalkozások technikai, technológiai fejlődését. 
- Tevékenységét a szakképzést intézményen belül irányító vezető útmutatása szerint, a többi, szakképzésben 

résztvevő (elméleti és gyakorlati képzést nyújtó) munkatársaival együttműködve végzi. 
- Elvégzi a munkájával kapcsolatos közvetlen adminisztrációs feladatokat. 
- Részt vesz a szakképzési területéhez kapcsolódó megbeszéléseken, értekezleteken. 
- Felelős a gyakorlati oktatás tárgyi feltételeinek (helyiség, eszközök, anyagok) folyamatos rendelkezésre állásáért, e 

témában folyamatosan kapcsolatot tart feletteseivel. 
- Részt vesz a szakmai oktatáshoz kapcsolódó tárgyi feltételek (helyiség, eszközök) fejlesztési, karbantartási 

tervének kidolgozásában. 
- Segíti a szakmai oktatással kapcsolatos vizsgáztatási rendszer, követelmények kidolgozását. 
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A tanulók értékelése 
- Irányítja és értékeli a tanulók tevékenységét. 
Adminisztrációs és tájékoztatási feladatok 
- Az SZMSZ-ben meghatározott nyilvántartás vezetési szabályok szerint ellátja a munkaidő nyilvántartással 

kapcsolatos feladatokat. 
- Vezeti a gyermekek jelenlétével, hiányzásával kapcsolatos nyilvántartást. 
- Az intézményvezető utasítása alapján ellát egyes adminisztrációs, illetve ügyiratkezelési feladatokat. 
- Tájékoztatja az intézményvezetőt 
 - ha a tanuló az iskolából több alkalommal igazolatlanul távol marad,  

- ha indokoltnak tartja valamely tanuló nevelési tanácsadáson, illetve szakértői és rehabilitációs bizottsági 
vizsgálaton való részvételét. 

Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer, ifjúságvédelmi feladatok 
- Segíti az iskola pedagógusainak ifjúságvédelmi munkáját. 
- Haladéktalanul értesíti az intézményvezetőt arról, ha a tanulók veszélyeztetettségét tapasztalja vagy gyanítja.  

(Javasolja a gyermekjóléti szolgálat értesítését.) 
- Együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a családgondozóval az osztályába tartozó, illetve az általa tanított 

tanuló veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében. 
Egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok 
- Elkéri a gyógyult tanulótól az orvosi igazolást. 
- Napközben a betegség tüneteit mutató tanulót elkülöníti társaitól, s gondoskodik arról, hogy a tanuló szüleinek 

értesítése haladéktalanul megtörténjen.  
- Közreműködik a tanulók egészségügyi vizsgálatánál, segíti a védőnő és az orvos munkáját. 
Munkához szükséges ismeret megszerzése 
- Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja (legalább a hétévenkénti 

továbbképzésen részt vesz). 
- Határidőre megszerzi a kötelező minősítéseket. 
- A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi, tájékozódik a legújabb pedagógiai eredményekről, és 

alkalmazza a megismert új módszereket. 
- Szakmai fejlődése érdekében: 

- nyitott a környezetéből (kolléga, intézményvezető, szülő, stb.) visszajelzésekre,  
- elemzi és fejleszti a pedagógiai gyakorlatát, a pedagógiai munkája során alkalmazott kommunikációját,  
- kihasználja az online megvalósuló szakmai együttműködési, tapasztalatszerzési és átadási lehetőségeket,  
- szakmai kapcsolatrendszert alakít ki intézményen kívül is. 

Informatikai eszközök használata 
- Munkájához kapcsolódóan az intézmény informatikai szabályzatában foglaltak betartásával 

- célszerűen használja az intézmény informatikai és irodai műszaki berendezéseit, 
- ösztönzi a tanulókat az online és digitális eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában (pl.: 

önálló kutatás, ismeretszerzés), 
- a kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre, ahol követendő mintát mutat a digitális 

eszközök funkcionális használata terén, 
- az infokommunikáció eszközeit felhasználja kapcsolattartásra és együttműködésre a pedagógustársakkal, 

szülőkkel és a diákokkal. 
A kötött munkaidő neveléssel le nem kötött részében  - vezetői elrendelés alapján - feladatait a  326/2013. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint látja el. 
 

A munkakörhöz tartozó felelősség 
 

Felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és tevékenységére, különösen is 
- Felelős az átvett eszközökért. 
- Felelős a munkaköri feladatainak határidőre történő ellátásáért. 
- Felelős a feladatainak megfelelő színvonalon történő ellátásáért. 
- Felelős az adatvédelmi szabályok betartásáért 
- Amennyiben feladatot lát el; felelős a vizsgák és a tanulmányi versenyek sikeres lebonyolításáért, a helyettesítések 
ellátásáért. 
Munkaköri tevékenységei ellátása során  személyes felelősséggel tartozik az intézmény vezetőjének.  
Felelősségre vonható:  

• Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért vagy hiányos elvégzéséért;  

• Az intézményvezető utasításainak igénytől eltérő végrehajtásáért; 
• A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a tanulók jogainak 

megsértéséért, 
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• Az átvett eszközökért (fegyelmi és anyagi) felelősséggel tartozik a Munka Törvénykönyve, valamint az 
intézmény Szervezeti és Működési szabályzata rendelkezései szerint. 

 
A munkakör kapcsolatai 

 
Belső kapcsolatok 
- A pedagógus kapcsolatot tart az intézmény többi pedagógusával. A kapcsolattartás szakmai, illetve adott tanuló 

érdekében történik. 
- A pedagógus kapcsolatot tart a feletteseivel. Tájékoztatja őket azokról a helyzetekről, körülményekről, melyekre 

vonatkozó tájékoztatási kötelezettséget a belső szabályzatok előírnak, illetve melyek a tanulók érdekét, illetve az 
intézmény működésének színvonalát javíthatják. 

- A pedagógus kapcsolatot tart a szakmai munkaközösséggel. A munkaközösséggel való kapcsolata a 
munkaközösség felé kezdeményező, aktív, illetve együttműködő. 

- A pedagógus kapcsolatot tart a nevelő munkát segítő munkakörben dolgozókkal a nevelő munka eredményessége 
érdekében. 

- A pedagógus kapcsolatot tart az intézmény nem pedagógus munkakörben dolgozó munkatársaival. 
Külső kapcsolatok 
- Együttműködik azokkal a szakemberekkel, akik segítséget adnak a tanulók neveléséhez. 
- Köteletlen, szakmai célú kapcsolatot tart - intézményen kívüli – más pedagógusokkal. 
- Feladatai ellátása során - szükség szerint együttműködik - a szakmai szervezetekkel, hatóságokkal, a kamarával, a 

külső gyakorlati oktatást végző szervezetekkel. 
 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 
Záradék 

 
 
A jelen munkaköri leírás egy példányát átvettem és azt visszaszolgáltatási kötelezettséggel megőrzöm. A munkaköri 
leírásban foglaltakat megismertem, azokat magamra nézve kötelezőnek elismerem és betartom. 
 
Kelt:  ...........................................................................................  
 
 

 ..............................................................................   .............................................................................  
átadó átvevő 
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Kollégiumi nevelőtanár 
munkaköri leírás minta 

 
Munkakör megnevezése: Kollégiumi nevelőtanár  
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: ………………………………………. 
A munkakör szakmai irányítója: ………………………………………………………….… 
Kötelező óraszáma: …………. 
Utasítást adó, felettes munkakörök: vezető beosztású munkakörök 
A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsenek 
A kollégiumi nevelőtanár a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, illetve az utasításra jogosult 
munkaköröket betöltők iránymutatása alapján látja el. 
A munkakör célja: A nemzeti köznevelésről szóló törvényben előírtak alapján a kollégiumi feladatok ellátásában 
való közreműködés a kollégiumi nevelői tevékenység ellátásával. 
Helyettesítés rendje: ……………………………...............……………..........………………… 
A munkavégzés helye: 
 az intézmény székhelye: ……………………………………………………..........….. 
 az intézmény telephelye: ………………………………………………..........………. 
 

A munkakör tartalma 
 

Általános szakmai feladatok 
 
A kollégium nevelői feladattal kapcsolatos általános szakmai feladatok 
- A kollégiumi nevelőtanár rendelkezik a korszerű általános műveltséggel, társadalmi érzékenységgel. 
- Tevékenysége során tiszteletben tartja az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az erkölcsi normákat. 
- Tevékenysége során kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét. Közösségi feladatokat vállal. 
Intézményi stratégiai és egyéb belső dokumentumok 
- Betartja az intézményi stratégiai és belső dokumentumokban a pedagógusokra vonatkozó előírásokat.  
- Tevékenységét a belső dokumentumokban megfogalmazott célok, elvárások alapján végzi. 
Együttműködés a szülőkkel 
- Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében, képességeinek 

kibontakoztatásában. 
- A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése 

során. 
- Feladatának ellátása során köteles tiszteletben tartani a szülőknek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti 

meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek gyermekeik. 
Az egyes jogok biztosítása 
- Gondoskodik a tanulók nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 
- Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. 
- Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, intézkedései meghozatalakor. 
Minőségirányítással kapcsolatos feladatok 
- Figyelemmel kíséri az intézmény minőségirányítási programját, különösen a megfogalmazott minőségpolitikát és 

minőségcélokat. 
- Fogadja a kollégium működéssel, tevékenységgel kapcsolatos jelzéseket, javaslatokat, igényeket, s azokat 

tolmácsolja az intézményvezető felé. 
- Közreműködik a teljes körű intézményi önértékelésben, valamint a dolgozói teljesítményértékelésben. 
Központi önértékeléssel kapcsolatos feladatok 
- Részt vesz a központi önértékelési feladatokban, segíti az önértékelési program és terv megvalósítását.  
Kollégiumii munkaközösséggel kapcsolatos feladatok  
- A kollégiumi munkaközösség munkájában aktívan részt vállal. 
- Együttműködik pedagógustársaival a különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások megvalósításában. 
- Szakmai tapasztalatait megosztja a szakmai munkaközösséggel.  
- Bekapcsolódik a szakmai tevékenységekbe. 
Intézményi innováció 
- Részt vesz intézményi innovációban.  
- Közreműködik az intézmény pályázati tevékenységeiben.  
- Lehetőség szerint kapcsolódik kutatáshoz, illetve helyben végez pedagógiai jellegű kutató tevékenységet. 
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Részletes szakmai feladatok 
 
A kollégiumi nevelő nevelési-oktatási feladatai 
- Kollégiumi nevelőként feladata, hogy a kollégiumi foglalkozás időtartama alatt a tanulót a tanítási órákhoz 

igazodva nevelje-oktassa, változatos nevelési-oktatási módszerek és eszközök alkalmazásával. 
- Feladata a lakóhelyüktől távolabb, kollégiumban lakó tanulók számára a megfelelő lakókörnyezet, bizalom teli 

légkör kialakítása. 
- Feladata a kollégiumi ellátást igénybe vevő tanuló humánus légkörben való nevelése, személyiségének fejlesztése. 
- Feladata a tanulók tehetségének kibontakoztatása képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelően. 
- Feladata a tanulók iskolai tanulmányainak segítése, önálló gondolkodásra nevelése, motiválása.  
- A tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva választja meg pedagógiai módszereit.  
- Feladata a kollégiumi foglalkozáson a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, 

motivációjú, társadalmi hátterű, kultúrájú tanulók együttes nevelése. 
- Feladata, hogy fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való 

harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek.  
- Pedagógiai tevékenysége során felhasználja a kollégiumi közösségnek a tanuló önismeret fejlesztésére, 

együttműködési készség növelésére gyakorolt hatását. 
- Részt vesz a tanulók öntevékenységének, önállóságának fejlesztésében. 
- Feladata, hogy példát mutasson különösen a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség tekintetében, ezzel 

közvetítve ezen értékek fontosságát. 
- A kollégiumi foglalkozások alkalmával a tanórákra való felkészüléshez megfelelően nyugalmas körülményeket 

biztosít. A felkészüléshez szakmai segítséget nyújt, segíti a tanulási problémával küzdő tanulókat. 
- Feladata, hogy a tanulókat tanórán tanító pedagógussal kapcsolatot tartson fenn, a tanulókkal kapcsolatos 

elvárásaikat egymással egyeztessék. 
- Kiemelt figyelmet kell fordítania a kollégiumban, illetve a kollégiumi foglalkozások helyszínein a baleset-

megelőzésre. 
- A tanulók érdekében tudatosan és kezdeményezően együttműködik a tanulókkal, a szülőkkel, a kollégákkal és a 

szakmai partnerekkel, szervezettekkel. 
- Kommunikációja mindig érthető, a pedagógiai céloknak megfelelő, kölcsönös és konstruktív. 
- Tevékenysége során ügyel arra, hogy: 

- a tanulók fejlesztése a test és lékek szempontjából harmonikusan történjen, 
- a tanulók szocializációs folyamatait, személyiségfejlődését elősegítse,  
- megteremtse az elemi műveltségi alapok feltételrendszerét, 
- a tanulási stratégia a tanulókhoz legjobban igazodva kerüljön megválasztásra.  

- Feladata, hogy a tanuló sportolási, művelődési és önképzési lehetőségeit biztosítsa, illetve közreműködjön azok 
biztosításában. 

A tanuló nevelésével kapcsolatos feladatok 
- A nevelő alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, tanítása. Ennek keretében: 

- gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről,  
- az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti, 
- figyelembe veszi a tanulók egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét 

és fejlettségét, sajátos nevelési igényét,  
- segíti a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását,  
- segíti a hátrányos helyzetben lévő tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, 
- a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek 

elsajátításáról meggyőződik,  
- ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megteszi, 
- közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, 
- közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, megszüntetésében, az ilyen 

körülmények kialakulásának megelőzésében, 
- a tanulók életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi együttműködés 

magatartási szabályait, törekszik azokat következetesen betarttatja, 
- változatos közösségfejlesztési módszerek alkalmazásával a tanulókat egymás elfogadására, tiszteletére 

neveli,  
- törekszik a tanulók közötti konfliktusok megelőzésére, ennek érdekében fejleszti a tanulók kommu-

nikációját, vitakultúráját, megbeszéléseket szervez. 
- a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt figyelmezteti, ha 

gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek, 
- a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad, 
- a tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja, 
- a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja, példát mutat. 
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- Segíti a speciális ellátást igénylő tanuló beilleszkedését, külön figyelmet szentel neki.  
A pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok 
- A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának tervezésében és értékelésében, 

gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. 
- A pedagógiai program alapján az ismeret átadás, a nevelés módszereit megválasztja. 
- A pedagógiai program figyelembe vételével az alkalmazott segédleteket, eszközöket, ruházati és más 

felszereléseket kiválasztja. 
- Munkáját tervszerűen végzi, foglalkozás menet alapján dolgozik. 
Adminisztrációs és tájékoztatási feladatok 
- Az SZMSZ-ben meghatározott nyilvántartás vezetési szabályok szerint ellátja a munkaidő nyilvántartásával 

kapcsolatos feladatokat. 
- Vezeti a tanulók jelenlétével, hiányzásával kapcsolatos nyilvántartást. 
- Az intézményvezető utasítása alapján ellát egyes adminisztrációs, illetve ügyiratkezelési feladatokat. 
- Tájékoztatja az intézményvezetőt 
 - ha a tanuló a kollégiumból több alkalommal igazolatlanul távol marad,  

- ha indokoltnak tartja valamely tanuló nevelési tanácsadáson, illetve szakértői bizottsági vizsgálaton való 
részvételét. 

- Elvégzi a munkájával kapcsolatos közvetlen adminisztrációs feladatokat. 
Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer, ifjúságvédelmi feladatok 
- Segíti az ifjúságvédelmi munkát. 
- Haladéktalanul értesíti az intézményvezetőt arról, ha a tanuló(k) veszélyeztetettségét tapasztalja vagy gyanítja. 

(Javasoltja a gyermekjóléti szolgálat értesítését.) 
- Együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a családgondozóval a tanuló veszélyeztetettségének megszüntetése 

érdekében. 
Egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok 
- A betegség tüneteit mutató tanulót elkülöníti társaitól, s gondoskodik arról, hogy a tanuló orvosi ellátása 

haladéktalanul megtörténjen.  
Munkához szükséges ismeret megszerzése 
- Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja (részt vesz legalább a 

hétévenkénti továbbképzésen). 
- Határidőre megszerzi a kötelező minősítéseket. 
- A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi, tájékozódik a legújabb pedagógiai eredményekről, és 

alkalmazza a megismert új módszereket. 
- Szakmai fejlődése érdekében: 

- nyitott a környezetéből (kolléga, intézményvezető, szülő, stb.) visszajelzésekre,  
- elemzi és fejleszti a pedagógiai gyakorlatát, a pedagógiai munkája során alkalmazott kommunikációját,  
- kihasználja az online megvalósuló szakmai együttműködési, tapasztalatszerzési és átadási lehetőségeket,  
- szakmai kapcsolatrendszert alakít ki intézményen kívül is.  

Informatikai eszközök használata 
- Munkájához kapcsolódóan az intézmény informatikai szabályzatában foglaltak betartásával 

- célszerűen használja az intézmény informatikai és irodai műszaki berendezéseit, 
- ösztönzi a tanulókat az online és digitális eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában (pl.: 
önálló kutatás, ismeretszerzés), 
- a kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre, ahol követendő mintát mutat a digitális 
eszközök funkcionális használata terén, 
- az infokommunikáció eszközeit felhasználja kapcsolattartásra és együttműködésre a pedagógustársakkal, 
szülőkkel és a diákokkal.  

A kötött munkaidő neveléssel le nem kötött részében  - vezetői elrendelés alapján - feladatait a  326/2013. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint látja el. 

 
A munkakörhöz tartozó felelősség 

 
Felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és tevékenységére, különösen is 
- Felelős az átvett eszközökért. 
- Felelős a munkaköri feladatainak határidőre történő ellátásáért. 
- Felelős a feladatainak megfelelő színvonalon történő ellátásáért. 
- Felelős az adatvédelmi szabályok betartásáért 
- Amennyiben feladatot lát el; felelős a vizsgák és a tanulmányi versenyek sikeres lebonyolításáért, a helyettesítések 

ellátásáért. 
Munkaköri tevékenységei ellátása során  személyes felelősséggel tartozik az intézmény vezetőjének.  
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Felelősségre vonható:  
• Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért vagy hiányos elvégzéséért;  

• Az intézményvezető utasításainak igénytől eltérő végrehajtásáért; 
• A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a tanulók jogainak 

megsértéséért, 
• Az átvett eszközökért (fegyelmi és anyagi) felelősséggel tartozik a Munka Törvénykönyve, valamint az 

intézmény Szervezeti és Működési szabályzata rendelkezései szerint. 
 

A munkakör kapcsolatai 
 

Belső kapcsolatok 
- A pedagógus kapcsolatot tart az intézmény többi pedagógusával. A kapcsolattartás szakmai, illetve adott tanuló 

érdekében történik. 
- A pedagógus kapcsolatot tart a feletteseivel. Tájékoztatja őket azokról a helyzetekről, körülményekről, melyekre 

vonatkozó tájékoztatási kötelezettséget a belső szabályzatok előírnak, illetve melyek a tanulók érdekét, illetve az 
intézmény működésének színvonalát javíthatják. 

- A pedagógus kapcsolatot tart a szakmai munkaközösséggel. A munkaközösséggel való kapcsolata a 
munkaközösség felé kezdeményező, aktív, illetve együttműködő. 

- A pedagógus kapcsolatot tart a nevelő munkát segítő munkakörben dolgozókkal a nevelő munka eredményessége 
érdekében. 

- A pedagógus kapcsolatot tart az intézmény nem pedagógus munkakörben dolgozó munkatársaival. 
Külső kapcsolatok 
- Együttműködik azokkal a szakemberekkel, akik segítséget adnak a tanulók neveléséhez. 
- Köteletlen, szakmai célú kapcsolatot tart - intézményen kívüli – más pedagógusokkal. 
- Feladatai ellátása során - szükség szerint együttműködik - a szakmai szervezetekkel, hatóságokkal, a kamarával, a 

külső gyakorlati oktatást végző szervezetekkel. 
 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 
 

Záradék 
 
 
A jelen munkaköri leírás egy példányát átvettem és azt visszaszolgáltatási kötelezettséggel megőrzöm. A munkaköri 
leírásban foglaltakat megismertem, azokat magamra nézve kötelezőnek elismerem és betartom. 
 
Kelt:  ...........................................................................................  
 
 

 ..............................................................................   .............................................................................  
átadó átvevő 
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Iskolatitkár 
munkaköri leírása 

 
 

Munkakör megnevezése: Iskolatitkár  
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: ………………………………………. 
A munkakör szakmai irányítója: …………………………………………………………… 
A iskola-titkár a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, a felettes vezetők irányításával látja el. 
Az utasítást adó felettes munkakörök: 
 - Intézményvezető  
 - Más vezető munkakörök: ............................................................................................. 
A munkakörnek alárendelt munkakörök: tanügyi adminisztrátor 
A munkakör célja: 

Az intézményi ügyvitel szervezése és adminisztratív végrehajtása. 
Az intézmény pedagógusaival és egyéb alkalmazottaival kapcsolatos adminisztráció ellátása.  
A tanulók adminisztratív ügyeinek intézése. 
Alapvető tájékoztatási és protokoll-szervezési feladatok ellátása. 

Helyettesítés rendje: ........................................................................................................................ 
A munkavégzés helye: 
 az intézmény székhelye: ……………………………………………………….. 
 az intézmény telephelye: ………………………………………………………. 
 

A munkakör tartalma 
 

Általános szakmai feladatok 
 
Legfőbb feladata 
- A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat a titkár 

- részben önálló munkával,  
- részben vezetői, vezető-helyettesi vagy gazdasági vezetői irányítással oldja meg. 

- Ellátja az adminisztratív tevékenységhez szorosan kapcsolódó levelezési, gépírási, illetve szövegszerkesztési 
feladatokat. 

- Tevékenységét jó kommunikációs készségekkel, alapvető pedagógiai, szervezési, protokoll ismereteket 
felhasználva végzi. 

- Feladatát tanulóközpontú szemlélettel végzi. 
Együttműködés a szülőkkel 
- Munkája során – ha annak jellege indokolja – együttműködik a szülőkkel. 
Az egyes jogok biztosítása 
- Feladatellátása körében közreműködik a tanulókkal a nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglalt jogainak 

biztosításában. 
- Feladatellátása körében közreműködik a szülők jogainak biztosításában. 
Minőségirányítással kapcsolatos feladatok 
- Figyelemmel kíséri az intézmény minőségirányítási programját, különösen a megfogalmazott minőségpolitikát és 

minőségcélokat. 
- Eleget tesz a dolgozói teljesítményértékelési rendszernek.  
 

Részletes szakmai feladatok 
 
Gépírási, szövegszerkesztői és levelezési feladatok 
- Feladatellátása során megfelelően alkalmazza a magyar nyelvtan és helyesírás szabályait. 
- A gépírási, számítógép-kezelési feladatokat megfelelő módon és sebességgel látja el.  
- Tevékenysége során alkalmazza a számítástechnikai, a szövegszerkesztői és táblázatkezelői alapismereteket. 
- Alkalmazza a hivatalos levelek formai, tartalmi előírásait. 
Ügyviteli tevékenységek 
- Kezeli az ügyiratokat, betartva az ügyiratokkal kapcsolatos általános eljárási szabályokat. 
- Ellátja a postázási feladatokat. Ennek keretében kezeli a bélyegeket, a bélyegek elszámolását elkészíti. 
- Kezeli a szakmai folyóiratokat, közlönyöket, egyéb szakmai kiadványokat. 
- Tárolja, illetve kezeli az intézményi dokumentációkat. 
- Intézi a tanulók adminisztrációs jellegű ügyeit. 
- Vezeti a szabadság-nyilvántartást. 
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Adatkezeléssel, adatrögzítéssel kapcsolatos feladatok 
- Ellátja a számítógépes adatbeviteli, rögzítései feladatokat. 
- Végzi az intézményvezető utasítása alatt az intézményi működéssel kapcsolatos, egyes nyilvántartó rendszerben 

történő adatrögzítési tevékenységet. 
- Közreműködik a KIR-rel, a pályázatok, a vizsgák, a tanfelügyeleti ellenőrzések és a pedagógus minősítések  

lebonyolításával kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítésében. 
Titkári feladatok 
- Ellátja az adminisztrációs, szervezési munkákat. 
- Feladatellátása során alkalmazza: 

- a kommunikációs alapismereteket, 
- az irodatechnikai alapismereteket, 
- a protokoll szabályait. 

- Ellátja a telefonügyelettel kapcsolatos feladatokat. 
- Közreműködik az anyag és eszközbeszerzések megrendelésében. 
Igazgatási ismeretek alkalmazásával kapcsolatos feladatok 
- Tevékenysége során alkalmazza a munkakör ellátáshoz szükséges közigazgatási ismereteket. 
- Naprakészen ismeri az oktatással kapcsolatos fontosabb jogszabályokat. 
- Az intézmény kapcsolatait megismeri, részt vesz a kapcsolatok erősítésében. 
- Az iskolával és funkcióival kapcsolatos napi ismerteket megszerzi és alkalmazza. 
- Kezeli az oktatás dokumentációit és eszközeit. 
- Közreműködik a selejtezési feladatok ellátásában. 
Informatikai feladatai 
- Megismeri a helyi informatikai szabályzatot.  
- Tevékenysége során a helyi informatikai szabályzat szerint jár el. 
- Közreműködik a KIR-rel, a pályázatok, a vizsgák, a tanfelügyeleti ellenőrzések és a pedagógus minősítések  

lebonyolításával kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítésében. 
Igazolványokkal, bizonyítványokkal, biztosításokkal kapcsolatos feladatok 
- Közreműködik a pedagógus igazolványokkal kapcsolatos feladatokban. 
- Közreműködik a diákigazolványokkal kapcsolatos feladatokban. 
- Az intézményvezető utasítására ellát egyes bizonyítványkezeléssel kapcsolatos feladatokat. 
- Közreműködik a tanulóbiztosítással kapcsolatos igények begyűjtésében. 
Tankönyvekkel kapcsolatos feladatai 
- Az intézményvezető utasítására ellátja a tankönyvmegrendeléssel, a tankönyv kiosztással és a kedvezményes 

tankönyvekkel kapcsolatos egyes feladatokat. 
- Az intézményvezető utasítására kezeli a tankönyvtámogatás iránti kérelmeket. 
Adminisztrációs feladatok 
- Közreműködik a tanügyi nyilvántartások vezetésében, a, pályázatok adminisztrációjának elvégzésében. 
- Gondoskodik arról, hogy a szükséges nyilvántartások, dokumentumok megfelelő mennyiségben rendelkezésre 

álljanak. 
Kapcsolattartási feladatok 
- Kapcsolatot tart a tanulók szüleivel. A tőlük érkező jelzéseket megfelelően kezeli. 
- Kapcsolatot tart az intézmény dolgozóival, ügyfeleivel, egyéb partnereivel. 
- Alapvető tájékoztatást ad az intézmény működéséről, alapdokumentumainak elérési lehetőségéről. 
Intézményvezető munkájának segítése 
- Végzi a nevelőtestületi értekezletek összehívásával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. 
- A vezető utasítása alapján előkészít egyes nevelőtestület elé terjesztendő dokumentumokat. 
- Szükség szerint jegyzőkönyvvezetőként részt vesz a nevelőtestület értekezletén. Az intézményvezetővel egyeztetve 

elkészíti a jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyveket meghatározott rendben megőrzi, a nevelőtestületi határozatokat 
nyilván tartja. 

- Közreműködik az intézmény működésével kapcsolatos határozatok adminisztrációs előkészítésében. 
- Az intézményvezető kérésére adott ügyben, helyzetben, illetve körülményre tekintettel jegyzőkönyvet vesz fel. 
 

A munkakörhöz tartozó felelősség 
 

Felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és tevékenységére, különösen is 
- Felelős az átvett eszközökért. 
- Felelős a munkaköri feladatainak határidőre történő ellátásáért. 
- Felelős a feladatainak megfelelő színvonalon történő ellátásáért. 
- Felelős az adatvédelmi szabályok betartásáért 
- Amennyiben feladatot lát el; felelős a vizsgák és a tanulmányi versenyek sikeres lebonyolításáért.  
Munkaköri tevékenységei ellátása során  személyes felelősséggel tartozik az intézmény vezetőjének.  
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Felelősségre vonható:  
• Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért vagy hiányos elvégzéséért;  

• Az intézményvezető utasításainak igénytől eltérő végrehajtásáért; 
• A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a tanulók jogainak 

megsértéséért, 
• Az átvett eszközökért (fegyelmi és anyagi) felelősséggel tartozik a Munka Törvénykönyve, valamint az 

intézmény Szervezeti és Működési szabályzata rendelkezései szerint. 
 

A munkakör kapcsolatai 
 

Belső kapcsolatok 
- Napi kapcsolatot tart a feletteseivel. Tájékoztatja őket azokról a helyzetekről, körülményekről, melyekre vonatkozó 

tájékoztatási kötelezettséget a belső szabályzatok előírnak, illetve melyek a tanulók érdekét, illetve az intézmény 
működésének színvonalát javíthatják. 

- A tevékenységi körével összefüggésben napi kapcsolatot tart az intézmény dolgozóival. 
- A pedagógus kapcsolatot tart az intézmény nem pedagógus munkakörben dolgozó munkatársaival. 
Külső kapcsolatok 
- Kapcsolatot tart az intézményvezető utasítására az intézmény partnereivel. 
 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 
 

Záradék 
 
A jelen munkaköri leírás egy példányát átvettem és azt visszaszolgáltatási kötelezettséggel megőrzöm. A munkaköri 
leírásban foglaltakat megismertem, azokat magamra nézve kötelezőnek elismerem és betartom. 
 
Kelt:  ...........................................................................................  
 
 

 ..............................................................................   .............................................................................  
átadó átvevő 
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Kollégium titkár 
munkaköri leírás minta 

 
Munkakör megnevezése: Kollégium titkár  
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: ………………………………………. 
A munkakör szakmai irányítója: ………………………………………………….………… 
A iskola-titkár a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, a felettes vezetők irányításával látja el. 
Az utasítást adó felettes munkakörök:  
 - Intézményvezető  
 - Más vezető munkakörök 
A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsenek. 
A kollégium-titkár a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, a felettes vezetők irányításával látja el. 
A munkakör célja: 

Az intézményi ügyvitel szervezése és adminisztratív végrehajtása. 
Az intézmény pedagógusaival és egyéb alkalmazottaival kapcsolatos adminisztráció ellátása.  
A tanulók adminisztratív ügyeinek intézése. 
Alapvető tájékoztatási és protokoll-szervezési feladatok ellátása. 

Helyettesítés rendje: …………………………………………………………………..………… 
A munkavégzés helye: 
 az intézmény székhelye: ……………………………………………………….. 
 az intézmény telephelye: ………………………………………………………. 
 

A munkakör tartalma 
 

Általános szakmai feladatok 
 
Legfőbb feladata 
- A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat a kollégiumi titkár: 

- részben önálló munkával,  
- részben vezetői, vezető-helyettesi vagy gazdasági vezetői irányítással oldja meg. 

- Ellátja az adminisztratív tevékenységhez szorosan kapcsolódó levelezési, gépírási, illetve szövegszerkesztési 
feladatokat. 

- Tevékenységét jó kommunikációs készségekkel, az alapvető pedagógiai, szervezési, protokoll és gazdálkodási 
ismereteket felhasználva végzi. 

- Feladatát gyermekközpontú szemlélettel végzi. 
Együttműködés a szülőkkel 
- Munkája során – ha annak jellege indokolja – együttműködik a szülőkkel. 
Az egyes jogok biztosítása 
- Feladatellátása körében közreműködik a tanulók nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglalt jogainak 

biztosításában. 
- Feladatellátása körében közreműködik a szülők jogainak biztosításában. 
Minőségirányítással kapcsolatos feladatok 
- Figyelemmel kíséri az intézmény minőségirányítási programját, különösen a megfogalmazott minőségpolitikát és 

minőségcélokat. 
- Eleget tesz a dolgozói teljesítményértékelési rendszerben foglaltaknak.  
 

Részletes szakmai feladatok 
 
Gépírási, szövegszerkesztői és levelezési feladatok 
- Feladatellátása során megfelelően alkalmazza a magyar nyelvtan és helyesírás szabályait. 
- A gépírási, számítógép-kezelési feladatokat megfelelő módon és sebességgel látja el.  
- Tevékenysége során alkalmazza a számítástechnikai, a szövegszerkesztői és táblázatkezelői alapismereteket. 
- Alkalmazza a hivatalos levelek formai, tartalmi előírásait. 
Ügyviteli tevékenységek 
- Kezeli az ügyiratokat, betartva az ügyiratokkal kapcsolatos általános eljárási szabályokat és az intézmény 

iratkezelési szabályzatát. 
- Ellátja a postázási feladatokat. Ennek keretében kezeli a bélyegeket, a bélyegek elszámolását elkészíti. 
- Kezeli az intézmény bélyegzőit, vezeti a bélyegző nyilvántartást. 
- Kezeli a szakmai folyóiratokat, közlönyöket, egyéb szakmai kiadványokat. 
- Tárolja, illetve kezeli az intézményi dokumentációkat. 
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- Intézi a tanulók adminisztrációs jellegű ügyeit. 
- Vezeti a szabadság-nyilvántartást. 
Adatkezeléssel, adatrögzítéssel kapcsolatos feladatok 
- Ellátja a számítógépes adatbeviteli, rögzítései feladatokat. 
- Végzi az intézményvezető utasítása alatt az intézményi működéssel kapcsolatos, egyes nyilvántartó rendszerben 

történő adatrögzítési tevékenységet. 
Titkári feladatok 
- Ellátja az adminisztrációs, szervezési munkákat. 
- Feladatellátása során alkalmazza: 

- a kommunikációs alapismereteket, 
- az irodatechnikai alapismereteket, 
- a protokoll szabályait. 

- Ellátja a telefonügyelettel kapcsolatos feladatokat. 
Feladata az igazgatási ismeretek alkalmazása 
- Tevékenysége során alkalmazza a közigazgatási ismereteket. 
- Naprakészen ismeri az oktatással kapcsolatos fontosabb jogszabályokat. 
- Az intézmény kapcsolatait megismeri, részt vesz azok erősítésében. 
- A kollégiummal és funkcióival kapcsolatos napi ismerteket megszerzi és alkalmazza. 
- Kezeli a kollégiumi nevelés dokumentációit és eszközeit. 
- Közreműködik a selejtezési feladatok ellátásban. 
Informatikai feladatai 
- Megismeri a helyi informatikai szabályzatot.  
- Tevékenysége során a helyi informatikai szabályzat szerint jár el. 
- Közreműködik a KIR-rel kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítésében. 
Igazolványokkal kapcsolatos feladatok 
- Közreműködik a pedagógus igazolványokkal kapcsolatos feladatokban. 
Adminisztrációs feladatok 
- Közreműködik a kollégiumi tanügyi nyilvántartások vezetésében. 
- Gondoskodik arról, hogy a szükséges nyilvántartások, dokumentumok megfelelő mennyiségben rendelkezésre 

álljanak. 
Kapcsolattartási feladatok 
- Kapcsolatot tart a tanulók szüleivel. A tőlük érkező jelzéseket megfelelően kezeli. 
- Kapcsolatot tart az intézmény dolgozóival, ügyfeleivel, egyéb partnerekkel. 
- Alapvető tájékoztatást ad az intézmény működéséről, alapdokumentumainak elérési lehetőségéről. 
Intézményvezető munkájának segítése 
- Végzi az adminisztrációs feladatokat. 
- A vezető utasítása alapján előkészít egyes nevelőtestület elé terjesztendő dokumentumokat. 
- Jegyzőkönyvvezetőként részt vesz a nevelőtestület értekezletén. Az intézményvezetővel egyeztetve elkészíti a 

jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyveket meghatározott rendben megőrzi, a nevelőtestületi határozatokat nyilván tartja. 
- Közreműködik az intézmény működésével kapcsolatos határozatok adminisztrációs előkészítésében. 
- Az intézményvezető kérésére adott ügyben, helyzetben, illetve körülményre tekintettel jegyzőkönyvet vesz fel. 
 

A munkakörhöz tartozó felelősség 
 
Felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és tevékenységére, különösen is 
- Felelős az átvett eszközökért. 
- Felelős a munkaköri feladatainak határidőre történő ellátásáért. 
- Felelős a feladatainak megfelelő színvonalon történő ellátásáért. 
- Felelős az adatvédelmi szabályok betartásáért 
- Amennyiben feladatot lát el; felelős a vizsgák és a tanulmányi versenyek sikeres lebonyolításáért.  
Munkaköri tevékenységei ellátása során  személyes felelősséggel tartozik az intézmény vezetőjének.  
Felelősségre vonható:  

• Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért vagy hiányos elvégzéséért;  

• Az intézményvezető utasításainak igénytől eltérő végrehajtásáért; 
• A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a tanulók jogainak 

megsértéséért, 
• Az átvett eszközökért (fegyelmi és anyagi) felelősséggel tartozik a Munka Törvénykönyve, valamint az 

intézmény Szervezeti és Működési szabályzata rendelkezései szerint. 
 

A munkakör kapcsolatai 
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Belső kapcsolatok 
- Napi kapcsolatot tart a feletteseivel. Tájékoztatja őket azokról a helyzetekről, körülményekről, melyekre vonatkozó 

tájékoztatási kötelezettséget a belső szabályzatok előírnak, illetve melyek a tanulók érdekét, illetve az intézmény 
működésének színvonalát javíthatják. 

- A tevékenységi körével összefüggésben napi kapcsolatot tart az intézmény dolgozóival. 
- A pedagógus kapcsolatot tart az intézmény nem pedagógus munkakörben dolgozó munkatársaival. 
Külső kapcsolatok 
- Kapcsolatot tart az intézményvezető utasítására az intézmény partnereivel. 
 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 
 

Záradék 
 
A jelen munkaköri leírás egy példányát átvettem és azt visszaszolgáltatási kötelezettséggel megőrzöm. A munkaköri 
leírásban foglaltakat megismertem, azokat magamra nézve kötelezőnek elismerem és betartom. 
 
Kelt:  ...........................................................................................  
 
 

 ..............................................................................   .............................................................................  
átadó átvevő 
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Gondnok 
munkaköri leírás minta 

 
Munkakör megnevezése: Gondnok  
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: ………………………………………. 
A munkakör szakmai irányítója: …………………………………………………………… 
Az utasítást adó felettes munkakörök: 
 - Intézményvezető  
 - Más vezető munkakörök 
A munkakörnek alárendelt munkakörök: takarító, gépkocsivezető, büfé eladó, karbantartó, udvaros. 
A gondnok a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, a felettes vezetők irányításával látja el. 
A munkakör célja: Az intézmény üzemeltetési feladatainak támogatása, az oktatási-nevelési feladatokhoz megfelelő, 
zavarmentes munkakörnyezet biztosítása a gondnoki, karbantartási feladatok folyamatos ellátásával.  
Helyettesítés rendje: ........................................................................................................................ 
A munkavégzés helye: 
 - az intézmény székhelye: ……………………………………………………….. 
 - az intézmény telephelye: ………………………………………………………. 
 

A munkakör tartalma 
 

Általános feladatok 
 

- A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat a gondnok 
- részben önálló munkával látja el, 
- részben vezetői, vezető-helyettesi iránymutatás alapján végzi. 

- Ellátja a gondnoki, karbantartási feladatokat. 
- Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen, a takarékosság, és a baleset-megelőzés szempontjait figyelembe 

véve végzi. 
- Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmény oktatási-nevelési jellegét, ennek megfelelően teremt 

kapcsolatot a gyermekekkel, tanulókkal. 
 

Részletes szakmai feladatok 
 

Feladata, hogy a munkaterületén jelentkező, következőkben felsorolt feladatokat az itt meghatározott rend-
szerességgel, illetve alkalomhoz kapcsolódva lássa el. 

 
Napi gondnoki feladatok 
- Feladata a munkaterületéhez tartozó helyiségek, udvar, illetve eszközök állapotának karbantartási, hibaelhárítási 

szempont szerinti ellenőrzése. 
- Naponta ellenőrzi, hogy szükség van-e valahol az izzók, neoncsövek cseréjére. 
- Baleset-megelőzési szempontból ellenőrzi a konnektorok, kapcsolók állapotát. 
- Gondnoki feladat észrevételekor áttekinti az ellátandó feladat volumenét, eszköz, anyag, valamint szakismeret 

igényét. Mérlegeli az előző szempontok szerint a gondnoki feladatot, majd gondoskodik a feladat ellátásáról. 
- Abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy a hibát elhárítani, a karbantartást elvégezni nem tudja, értesítenie kell az 

intézményvezetőt.  
- Feladata a folyosók, termek ellenőrzése a tanulóbalesetek elkerülése érdekében, s a felfedezett veszélyeztető hely, 

állapot megszüntetése karbantartási, javítási feladatok elvégzésével. 
- Feladata az oktatási-nevelési feladatok, illetve egyes szabadidős tevékenységek ellátáshoz használt eszközök 

rendszeres karbantartásának szervezése. 
- Fűtési szezonban naponta ellenőrizteti a kazán állapotát. 
- Szervezi és irányítja a takarító, a gépkocsivezetők, a karbantartó, az udvaros és a büfé eladó munkáját. 
Időszakonként jelentkező gondnoki feladatok 
- Az ablakok, ajtók zárainak állapotától függően ellátja a gondnoki feladatokat, de legalább kéthavonta ellenőrizteti 

azok nyithatóságát, zárhatóságát. Szükség szerint elvégezteti a zárak olajozási, kenési feladatait. 
- Kéthavonta, de a fűtési szezon megkezdése előtt, valamint a téli szünet után gondoskodik a fűtőtestek 

ellenőrzéséről, légtelenítéséről.  
Egyes helyiségekhez, területekhez kapcsolódó gondnoki feladatok 
- A mellékhelyiségek (gyermek és nevelői WC-k) karbantartási feladatait a víz és szennyvízvezetékek, valamint a 

csapok állapotának ellenőriztetésével látja el. 
- Az udvar, illetve az intézmény egyéb területének rendezettségéről, ápoltságáról gondoskodik, így: 
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- a parkosított területet gondoztatja, 
- az időtálló, kemény járófelülettel ellátott területek tisztántartásáról gondoskodik, 
- lefesteti a kültéri, ápolást igénylő tárgyakat (kerítést, korlátot stb.) 
- Télen biztosítja a járófelületetek tisztántartását: 

  - ellapátoltatja a havat, 
  - gondoskodik a járdák, lépcsők csúszásmentesítéséről. 

Alkalmanként jelentkező gondnoki feladatok: 
- Az intézmény rendezvényeihez kapcsolódóan elvégezteti a rendezvényhez kapcsolódó teremrendezési és 

visszarendezési, továbbá az egyéb eszközökkel kapcsolatos szerelési feladatokat. (hangosítás stb.) 
- Az épület állagmegóvási, illetve egyes beruházási feladatai megvalósításában részt vesz, segíti a külső 

szolgáltatók, vállalkozások ilyen tevékenységét. 
- Az épület berendezései, felszerelései vonatkozásában az alkalmanként jelentkező hibaelhárítási feladatokban részt 

vesz, segíti a külső szolgáltatók, vállalkozások ilyen tevékenységét. 
Egyéb feladatok 
- Köteles előre jelezni a gondnoki, karbantartási feladataihoz szükséges eszköz, szerszám, üzem- és kenőanyag 

szükségletet. 
- Felelős a számára kiadott eszközökért, szerszámokért, anyagokért. Köteles a rábízott eszközöket, anyagokat 

biztonságos helyen tárolni. 
- Köteles közreműködni az intézményt érintő beszerzések lebonyolításában. 
- Feladata, hogy a munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára ügyeljen, tartsa be a vagyonvédelmi, 

tűzvédelmi, munkavédelmi előírásokat, a munkaterületéhez tartozó helyiség zárásáról gondoskodjon.  
- Feladata, hogy az elvégzett karbantartásokat adminisztrálja. 
 

A munkakörhöz tartozó felelősség 
 

Felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és tevékenységére, különösen is 
- Felelős az átvett eszközökért. 
- Felelős a munkaköri feladatainak határidőre történő ellátásáért. 
- Felelős a feladatainak megfelelő színvonalon történő ellátásáért. 
- Felelős az adatvédelmi szabályok betartásáért 
- Amennyiben feladatot lát el; felelős a vizsgák,a tanulmányi versenyek egyéb rendezvények sikeres 

lebonyolításáért.  
Munkaköri tevékenységei ellátása során személyes felelősséggel tartozik az intézmény vezetőjének.  
Felelősségre vonható:  
• Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért vagy hiányos elvégzéséért;  

• Az intézményvezető utasításainak igénytől eltérő végrehajtásáért; 
• A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a tanulók jogainak megsértéséért, 
• Az átvett eszközökért (fegyelmi és anyagi) felelősséggel tartozik a Munka Törvénykönyve, valamint az 

intézmény Szervezeti és Működési szabályzata rendelkezései szerint. 
 

A munkakör kapcsolatai 
 

Belső kapcsolatok 
- Napi kapcsolatot tart a feletteseivel. Tájékoztatja őket azokról a helyzetekről, körülményekről, melyekre vonatkozó 

tájékoztatási kötelezettséget a belső szabályzatok előírnak, illetve melyek a tanulók érdekét, illetve az intézmény 
működésének színvonalát javíthatják. 

- A tevékenységi körével összefüggésben napi kapcsolatot tart az intézmény dolgozóival. 
Külső kapcsolatok 
- Kapcsolatot tart az intézményvezető utasítására az intézmény partnereivel. 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 
 

Záradék 
 
A jelen munkaköri leírás egy példányát átvettem és azt visszaszolgáltatási kötelezettséggel megőrzöm. A munkaköri 
leírásban foglaltakat megismertem, azokat magamra nézve kötelezőnek elismerem és betartom. 
 
Kelt:  ...........................................................................................  
 

 ..............................................................................   .............................................................................  
átadó átvevő 

 



                                                           MUNKAKÖRI LEÍRÁS MINTÁK                                                                22 

GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI 
5700 Gyula, Kossuth L. u. 26. 

Pénztáros  
munkaköri leírás minta 

 
Munkakör megnevezése: Pénztáros   
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: …………………………………………... 
A munkakör szakmai irányítója: ……………………………………………………………….. 
Utasítást adó, felettes munkakörök: 
 - intézményvezető 
               - gazdasági vezető 
A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincs. 
A pénztáros a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, a felettes munkakört betöltő személy  irányításával 
látja el. 
A munkakör célja: Az államháztartás szervezeteire vonatkozó jogszabályok szerint az intézmény pénzügyi 
ügyintézői feladatainak ellátása. 
Helyettesítési rendje: ........................................................................................................................... 
A munkavégzés helye: 
 - az intézmény székhelye: ……………………………………………………….. 
 - az intézmény telephelye: ………………………………………………………. 
 

A munkakör tartalma 
 

Általános szakmai feladatok 
 
A pénzkezelési feladatok ellátása 
- Tevékenységét mindig a hatályos jogszabályok, valamint belső szabályozások alapján végzi. 
- A gyakran ismétlődő feladatok esetében iratmintákat alkalmaz. 
- A feladatellátása során megfelelő és részletes szóbeli tájékoztatást ad az érintettek részére. 
Szakmai ismeretek megszerzése 
- Szakmai ismereteit továbbképzéseken, értekezleteken való részvétellel, illetve szakmai kiadványok segítségével 
folyamatosan bővíti. 
Adatvédelemmel kapcsolatos feladatok 
- Köteles a jogszabályokban meghatározott adatvédelmi szabályokat betartani. 
- Az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokon kívül nem ismerheti meg azon adatkezelők által kezelt 
adatokat, amelyekhez adatot szolgáltat. 
- Statisztikai célra csak az adatvédelmi szabályok betartásával szolgáltathat adatot. 
Informatikai, adminisztrációs feladatok 
- Munkája során informatikai eszközöket kezel és használ. 
- Elvégzi az adminisztrációs feladatokat. 
 

Részletes szakmai feladatok 
 

A pénztár- és pénzkezelés általános szabályai megtartásával kapcsolatos feladatok 
- A készpénzt a szabályzatban meghatározott épületben, épületrésznek az arra kijelölt helyiségében, a meghatározott 

tárolóhelyen (páncélszekrényben, lemezszekrényben) elhelyezett pénzkazettában tárolja. 
- Kivételes esetekben, a gazdálkodási vezető utasítására kezeli az idegen értékeket és pénzeket. Ezeket a 

házipénztárban elkülönítetten tárolja. 
Az idegen értékekről és pénzekről olyan analitikus nyilvántartást vezet, melyből egyértelműen kiderül az idegen 

érték, pénz tulajdonosa, az elhelyezés oka, várható időtartama, az érték felvételére jogosult személy, az érték és 
pénz mennyisége, összege, egyéb jellemzői. 

- Betartja a házipénztárban kezelt értékek biztonsága érdekében meghatározott szabályokat, gondoskodik a 
tárolóhely zárásáról, a kulcsok biztonságos őrzéséről. 

- A pénztári pénz- és értékkezeléssel kapcsolatos kulcsok bármely példányának elvesztéséről haladéktalanul 
tájékoztatja a gazdálkodási vezetőt. 

A házipénztár ellátása 
- Gondoskodik arról, hogy a házipénztárban megfelelő mennyiségű és címletezésű pénzeszköz folyamatosan 

rendelkezésre álljon, ennek érdekében készpénzt igényel. 
- Gondoskodik a pénz felvételéről. 
- A bankszámláról való készpénzfelvétel előtt  

- az előző pénztáregyenleg alapján felméri a várható készpénzigényt, 
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- a pénzintézeti előírásoknak megfelelően kiállítja a készpénzfelvételi utalványt. A készpénzfelvételi utalvány 
aláíratásáról gondoskodik az aláírásra jogosultság figyelembe vételével. (A pénztáros nem rendelkezhet a 
bankszámla feletti rendelkezési jogosultsággal, azaz nem lehet aláíró az összeférhetetlenségi szabály 
szerint!), 

- kiállítja a címletjegyzéket, 
- gondoskodik, illetve közreműködik a készpénz felvételéről, szállításáról, 
- vezeti a felhasznált készpénzutalványok nyilvántartását, 
- bankkártya esetében gondoskodik a bankkártya használattal történő pénzfelvételről, majd a pénzszállításról 

valamint elvégzi a bankkártya használathoz kapcsolódó nyilvántartási feladatokat. 
A pénztárzárlat, napi záró pénzkészlet 
- Szabályzatban meghatározott időközönként elvégzi a pénztárzárlatot. 
- A pénztárzárlatnál figyelembe veszi a szabályzatban meghatározott napi megengedett záró pénzkészlet értékét. Ha 

a határértéket meghaladó lenne a záró pénzkészlet, gondoskodik arról, hogy a pénz egy része befizetésre kerüljön 
az intézmény bankszámlájára. 

- A zárlatot a pénztárjelentésen kell rögzíteni. 
A pénztáros távolmaradása, helyettesítése 
- Közreműködik az előre látható távolmaradása esetén a pénztár átadás-átvételéről a távolléte alatt pénztárosi 

feladatokat ellátó személy részére. 
- Adatot szolgáltat és aláírja az átadás-átvételről szóló jegyzőkönyvet. 
- Újra munkába álláskor átadás-átvételi jegyzőkönyvvel visszaveszi a pénztárat. 
A készpénzszállítás  
- Közreműködik a készpénz szállítási feladatokban. 
- A készpénz szállításra csak olyan személyeket vonhat be, akik részére a szabályzat ad felhatalmazást. 
- Gondoskodik a pénzszállításra vonatkozó belső szabályzatban meghatározottak betartásáról. 
A készpénz kezeléssel kapcsolatos speciális feladatok 
- Folyamatosan ellenőrzi a kezelésébe adott pénzt, hogy azok valódi és forgalomban lévő pénzek legyenek. 
- Nem fogadhat el hiányos, rongálódott, megcsonkított bankjegyet, kivéve azokat az eseteket, mikor azok még teljes 

értékben beválthatóak. 
- A szabályzat szerint eljár, ha a neki átadott pénzek között hamis vagy hamisnak tűnő bankjegyet, illetve érmét 

talál. 
A pénztárkezelés során a bizonylatokkal kapcsolatos feladatok 
1. Általános feladatok 
- A pénztári bevételekről bevételi pénztárbizonylatot állít ki: 

- az első példányát - amely a könyvelés példánya - a pénztárjelentés mellékleteként kezeli,  
- a második példányt nyugtaként átadja a befizetőnek,  
- a harmadik példányt a tömbben hagyja. 

- A kiadásokról kiadási pénztárbizonylatot állít ki: 
- az első példányát - amely a könyvelés példánya - a pénztárjelentés mellékleteként kezeli,  
- a második példányt a tömbben hagyja. 

- A pénztárjelentésbe a pénztári be- és kifizetéseket időrendi sorrendben feljegyzi. 
- A pénztárjelentést két példányban készíti: 

- az első példányt (a mellékletekkel együtt) a könyvelésnek átadja,  
- a második példányt a tömbben hagyja. 

2. A bevételi pénztárbizonylat kiállítása 
- Minden házipénztári befizetésről bevételi pénztárbizonylatot állít ki. 
- Bizonylatot csak megfelelő alapbizonylat, illetve hivatkozás alapján állíthat ki.  
- A pénz átvételét a pénztáros is igazolja aláírásával. 
3. Kiadási pénztárbizonylat kiállítása 
- A kiadási pénztárbizonylatot a pénztáros az alapbizonylatok alapján állítja ki. Kizárólag csak a szabályszerűen: 

- kiállított és  
- utalványozott kiadási pénztárbizonylat alapján teljesít kifizetést. 

- Ha a számla általános forgalmi adót is tartalmaz, akkor azt külön feltünteti. 
- Kifizetést csak akkor teljesít, ha a kifizetést kérő jogosult a kért összeg felvételére, illetve van meghatalmazása a 

jogosulttól.  
- Egy kiadási pénztárbizonylaton általában csak egy személynek adhat át pénzt. 
- Egy bizonylaton több személy részére kizárólag akkor teljesíthet kifizetést, ha: 

- ugyanaz a kifizetés jogcíme (pl.: étkezési hozzájárulás),  
- a kifizetés ugyanazon a napon történt, 
- a pénz felvételét külön bizonylaton elismerték. 

- A kiadási pénztárbizonylatot aláírja. 
4. A pénztárjelentés vezetése 
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- Minden pénztári befizetést és kifizetést időrendi sorrendben a pénztárjelentésbe feljegyez. 
- A pénztárjelentést a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokon szereplő adatokkal egyezően rögzíti különösen az 

alábbiak tekintetében: 
- a bizonylat nyomdai sorszáma,  
- a be-, illetve a kifizetés jogcíme,  
- a be-, illetve a kifizetés összege. 

Az elszámolásra kiadott összegek 
- Ellátja az előlegekkel kapcsolatos feladatokat. 
- Az előlegre vonatkozó pénztárbizonylaton feltünteti, hogy az előleget milyen célra, azaz milyen jogcímen vették 

fel, mi az elszámolás határideje, s hogy ki volt az előleg felvevője. 
- A kiadott előlegekről a pénztáros analitikus nyilvántartást vezet, melyet a pénztárral kapcsolatos bizonylatokat 

hitelesíteni jogosult személyek szintén hitelesíteni kötelesek. 
- Negyedévente tájékoztatást ad a határidőre el nem számolt előlegekről. 
A letétek és az értékpapírok kezelése, nyilvántartása 
- Ellátja a szabályzatban meghatározott letét és értékpapír kezeléssel kapcsolatos feladatokat. 
Az ellátmányokra vonatkozó szabályok 
- Közreműködik az ellátmányokkal kapcsolatos feladatokban. 
Kerekítéssel kapcsolatos feladatok 
- Végzi a kerekítésekkel kapcsolatos feladatokat. 
- Kiállítja a kerekítési bizonylatot. 
 

A munkakörhöz tartozó felelősség 
 

Felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és tevékenységére, különösen is 
- Felelős az átvett eszközökért. 
- Felelős a munkaköri feladatainak határidőre történő ellátásáért. 
- Felelős a feladatainak megfelelő színvonalon történő ellátásáért. 
- Felelős az adatvédelmi szabályok betartásáért 
- Amennyiben feladatot lát el; felelős a vizsgák,a tanulmányi versenyek egyéb rendezvények sikeres lebonyo-

lításáért.  
Munkaköri tevékenységei ellátása során személyes felelősséggel tartozik az intézmény vezetőjének.  
Felelősségre vonható:  
• Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért vagy hiányos elvégzéséért;  

• Az intézményvezető utasításainak igénytől eltérő végrehajtásáért; 
• A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a tanulók jogainak megsértéséért, 
• Az átvett eszközökért (fegyelmi és anyagi) felelősséggel tartozik a Munka Törvénykönyve, valamint az 

intézmény Szervezeti és Működési szabályzata rendelkezései szerint. 
 

A munkakör kapcsolatai 
 

Belső kapcsolatok 
- Napi kapcsolatot tart a feletteseivel. Tájékoztatja őket azokról a helyzetekről, körülményekről, melyekre vonatkozó 

tájékoztatási kötelezettséget a belső szabályzatok előírnak, illetve melyek a tanulók érdekét, illetve az intézmény 
működésének színvonalát javíthatják. 

- A tevékenységi körével összefüggésben napi kapcsolatot tart az intézmény dolgozóival. 
Külső kapcsolatok 
- Kapcsolatot tart az intézményvezető utasítására az intézmény partnereivel. 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 
 

Záradék 
 
A jelen munkaköri leírás egy példányát átvettem és azt visszaszolgáltatási kötelezettséggel megőrzöm. A munkaköri 
leírásban foglaltakat megismertem, azokat magamra nézve kötelezőnek elismerem és betartom. 
 
Kelt:  ...........................................................................................  
 

 ..............................................................................   .............................................................................  
átadó átvevő 
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Rendszergazda 
munkaköri leírás minta 

 
Munkakör megnevezése: Rendszergazda  
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: ………………………………………. 
A munkakör szakmai irányítója: …………………………………………………………… 
Az utasítást adó felettes munkakörök: 
 - Intézményvezető  
 - Más vezető munkakörök 
A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsenek. 
A rendszergazda a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, a felettes vezetők irányításával látja el. 
A munkakör célja: Az intézmény informatikai rendjének biztosítása, az informatikai eszközök megbízható és 
biztonságos üzemeltetése. 
Helyettesítés rendje: ...................................................................................................................... 
A munkavégzés helye: 
 - az intézmény székhelye: ……………………………………………………….. 
 - az intézmény telephelye: ………………………………………………………. 
 

A munkakör tartalma 
 

Általános szakmai feladatok 
 
Legfőbb feladata 
- Folyamatosan biztosítani a számítógépek működőképességét, a számítógépes szoftverek biztonságos futását. 
- Feladatát az intézmény oktatási-nevelési céljainak alárendelve, azt kiszolgálva, a tanulók, pedagógusok, más 

alkalmazottak zavarása nélkül végzi. 
- Együttműködik a számítástechnikai, informatikai oktatást végző pedagógusokkal, valamint a számítógépes 

szoftvereket munkaköri feladat ellátása során használó egyéb foglalkoztatottakkal.  
- Feladatellátása során közreműködik az adatvédelmi feladatok ellátásában. 
- Figyelemmel kíséri az intézmény minőségirányítási programját, különösen a megfogalmazott minőségpolitikát és 

minőségcélokat. 
 

Részletes szakmai feladatok 
 
A belső dokumentumokkal kapcsolatos feladatok 
- Megismeri az intézmény pedagógiai programját és helyi tantervét, különösen annak számítástechnikai, 

informatikai háttér igényét. 
- Közreműködik az intézmény Informatikai Szabályzatának elkészítésében. 
- Feladatát az Informatikai Szabályzatban foglaltak betartásával végzi. 
- Indokolt esetben javasolja a szabályzat módosítását, kiegészítését. 
Tervezési feladatok 
- Segíti az intézményvezető informatikai stratégiai tervezési és éves tervezési feladatainak ellátását. 
- Felméri az informatikai rendszer eszközeinek műszaki állapotát, javaslatot tesz a cserére, bővítésre. 
- A fejlesztéseknél figyelembe veszi azt, hogy az informatikai eszköz állományt összehangolja. 
Adminisztratív jellegű és adatvédelmi feladatok 
- Őrzi az informatikai eszközök dokumentációit. A felhasználás helyén a felhasználók számára elérhető módon 

elhelyezi a dokumentáció egy példányát. 
- Ellátja az adatvédelmi, adatbiztonsági feladatokat. 
- Megismeri a használt programokat, javaslatot tesz az adatállomány átszervezésére. 
- Nyilvántartást vezet 

- a számítógépekről,  
- a szoftverekről, 
- a számítógépek biztonsági szint szerinti besorolásáról, 
- a számítógép felhasználói jogosultságokról. 

- Közreműködik a biztonsági szintek meghatározásában. 
- Közreműködik az adatbiztonsági és katasztrófa elhárítási terv kidolgozásában. 
 
Szoftverekkel kapcsolatos feladatok 
- Végzi a szoftverek telepítését. 
- A telepített szoftverekről biztonsági másolatot készít. 
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- Javaslatot tesz szoftver beszerzésre. 
- Az intézményvezető kérésére véleményt alkot a tervezett szoftver beszerzésre. Áttekinti a szoftver demot. 
- Megakadályozza a vírus terjedését, és megszünteti a vírus fertőzéseket, gondoskodik megfelelő vírusirtó 

szoftverek beszerzéséréről. 
Hardverekkel kapcsolatos feladatok 
- Kapcsolatot tart fenn a hardver karbantartókkal. 
- Figyelemmel kíséri tevékenységüket, szükség esetén javasolja a karbantartási ciklusok, illetve a karbantartási 

feladatok tartalmának módosítását. 
- Javasolja a hardver beszerzést, ha úgy látja, hogy az intézmény a feladatait a meglévő eszközökkel nem tudja 

megfelelő hatékonysággal ellátni. 
- Véleményezi a tervezett hardver beszerzést, illetve beszállítót javasol. 
- Végzi a még garanciális gépekkel kapcsolatos feladatokat, hiba esetén gondoskodik arról, hogy a gép szervizbe 

kerüljön. (Garanciális gépen nem végez javításokat.) 
Hálózat működtetésével kapcsolatos feladatok 
- Nyilvántartja és kezeli a felhasználói, hozzáférési jogokat és igényeket. 
- Működteti a hálózatot. 
- Kezeli a hálózattal kapcsolatos jelszavakat. A jelszavakat zárt borítékban letétbe helyezi az intézményvezetőnél, 

vagy más módon gondoskodik arról, hogy szükség esetén a felhasználó adatbázisa – a hálózat biztonságának 
megőrzése mellett – hozzáférhető legyen. 

Ellenőrzési feladatok 
- Rendszeresen, legalább heti egy alkalommal a számítógépeken vírusellenőrzést végez. 
- Az elvégzett vírusellenőrzésekről, annak eredményéről, illetve a megtett intézkedésekről – gépenként – 

nyilvántartást vezet. 
- Ellenőrzi az informatikai szabályzatban foglaltak betartását, szükség esetén szankciókat kezdeményez. 
- Betekint az informatikai rendszer által kezelt adatbázisba, ellenőrzi, hogy a rendszert nem használják-e illegális 

tevékenységekre (szoftver-másolás, adatbázis feltörés stb.) 
- Ellenőrzi, hogy adott számítógépen csak a felhasználási jogosultságnak megfelelő adatbázis található-e. 
- Illegális használat esetében azonnal értesíti az intézményvezetőt. 
Internettel kapcsolatos feladatok 
- Biztosítja a kijelölt gépeken az Internet elérést. 
- Kapcsolatot tart az Internet szolgáltatóval. 
- Elvégzi az Internettel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. 
- Tájékoztatást nyújt az Internet használattal kapcsolatban. Segíti a pedagógusok, illetve egyéb alkalmazottak 

munkaköréhez kapcsolódó Internet használatát. 
- Közreműködik az információ szolgáltatás feladataiban, az elektronikus levelezésben, a honlap információval 

kapcsolatban. 
A számítógépes oktatásban részt vevő eszközökkel kapcsolatos feladatok 
- Heti egy alkalommal elvégzi a gépek ellenőrzését a következők szerint: 
 - ellenőrzi a gépeken futó programok működését,  
 - törli a nem általa telepített, nem oktatási célú programokat, 
 - ellenőrzi a munkafájlokat, a nem oktatási jellegű fájlokat törli. 
- Szükség esetén újra telepíti a számítógépet, illetve a nyomtatót, CD írót, olvasót stb. 
- A gépeken visszaállítja az eredeti beállításokat. 
- Kiszűri a meghibásodott gépeket: 
 - a kisebb hibákat kijavítja ( a meghibásodott részeket kicseréli),  

- nagyobb hiba esetén gondoskodik azok megjavíttatásáról. 
Egyéb feladatok 
- Ellátja a biztonsági mentésekkel kapcsolatos feladatokat, illetve ebben segítséget nyújt. 
- Közreműködik az informatikai eszközök fizikai védelmének biztosításában. 
 

A munkakörhöz tartozó felelősség 
 

Felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és tevékenységére, különösen is 
- Felelős az átvett eszközökért. 
- Felelős a munkaköri feladatainak határidőre történő ellátásáért. 
- Felelős a feladatainak megfelelő színvonalon történő ellátásáért. 
- Felelős az adatvédelmi szabályok betartásáért 
- Amennyiben feladatot lát el; felelős a vizsgák,a tanulmányi versenyek egyéb rendezvények sikeres lebonyo-

lításáért.  
Munkaköri tevékenységei ellátása során személyes felelősséggel tartozik az intézmény vezetőjének.  
Felelősségre vonható:  
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• Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért vagy hiányos elvégzéséért;  

• Az intézményvezető utasításainak igénytől eltérő végrehajtásáért; 
• A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a tanulók jogainak megsértéséért, 
• Az átvett eszközökért (fegyelmi és anyagi) felelősséggel tartozik a Munka Törvénykönyve, valamint az 

intézmény Szervezeti és Működési szabályzata rendelkezései szerint. 
 

A munkakör kapcsolatai 
 

Belső kapcsolatok 
- Napi kapcsolatot tart az intézményvezetővel. Tájékoztatja azokról a helyzetekről, körülményekről, melyekre 

vonatkozó tájékoztatási kötelezettséget a belső szabályzatok előírnak, illetve melyek a tanulók érdekét, illetve az 
intézmény működésének színvonalát javíthatják. 

- A tevékenységi körével összefüggésben napi kapcsolatot tart az intézmény dolgozóival. 
Külső kapcsolatok 
- Kapcsolatot tart az intézményvezető utasítására az intézmény partnereivel. 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 
Záradék 

 
A jelen munkaköri leírás egy példányát átvettem és azt visszaszolgáltatási kötelezettséggel megőrzöm. A munkaköri 
leírásban foglaltakat megismertem, azokat magamra nézve kötelezőnek elismerem és betartom. 
 
Kelt:  ...........................................................................................  
 

 ..............................................................................   .............................................................................  
átadó átvevő 
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Szakács 
munkaköri leírás minta 

 
Munkakör megnevezése: Szakács  
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: …………………………………...……. 
A munkakör szakmai irányítója: ……………………………………………………….....…… 
Az utasítást adó felettes munkakörök: 

- intézményvezető 
- általános intézményvezető-helyettes 
- élelmezésvezető 

A munkakörnek alárendelt munkakörök:  
- konyhai kisegítő 

A szakács a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, a felettes vezetők irányításával látja el. 
A munkakör célja:  Az élelmezésvezető irányítása mellett, a megfelelő adagszámban, alkalommal – a higiénés és 
egyéb előírások betartásával – az ételek elkészítésében és kiszolgálásában való részvétel. 
Helyettesítés rendje: …………………………………………………..................................…… 
A munkavégzés helye: 
 - az intézmény székhelye: ……………………………………………………….. 
 - az intézmény telephelye: ………………………………………………………. 
 

A munkakör tartalma 
 

Általános szakmai feladatok 
 
Legfőbb feladata 
- Az élelmezésvezető irányítása szerint biztosítja a konyha működését, végzi a konyhai feladatokat. 
- Biztosítja a konyha rendjét, az elkészített ételek megfelelő minőségét. 

 
Részletes szakmai feladatok 

 
Az élelmezési anyagokkal kapcsolatos feladatok 
- Ételkalkuláció alapján átveszi a nyersanyagot az élelmezésvezetőtől, az átvétel és a felhasználás közötti időben 

gondoskodik a szakszerű tárolásról. 
- Gondoskodik arról, hogy az élelmezési raktárból átvett anyagokat csak az előírásoknak megfelelő célra használják 

fel, az előírt anyaghányadot betartsák. A felhasználásra nem kerülő nyersanyagot visszaadja. 
- Irányítja, és folyamatosan ellenőrzi a nyersanyag-előkészítés folyamatát. 
- Anyagi felelősséggel tartozik az átvett nyersanyag minél gazdaságosabb felhasználásáért. 
- Gondoskodik az ételminták szabályos vételéről és tárolásáról. 
Az étel előállításával, kiadásával kapcsolatos feladatok 
- Gondoskodik az ételek minőségi és egyéb előírások szerinti elkészítéséről, tárolásáról. 
- Munkája során a legmegfelelőbb konyhatechnológiát alkalmazza. Kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az 

élelmiszerek a konyhatechnológiai eljárások során megőrizzék előnyös tulajdonságaikat, tápanyagtartalmukat, 
növekedjék emészthetőségük. 

- Betartja és betartatja a főzéstechnikai, technológiai előírásokat, a baleset- és munkavédelmi szabályokat. 
- A konyha rendelkezésére bocsátott eszközöket, berendezéseket szakszerűen üzemelteti. 
- Megszervezi a higiénikus és esztétikus felszolgálást, biztosítja az étkeztetéshez szükséges tálcákat, tányérokat, 

evőeszközöket. 
- Felügyeli a csoportokban történő ételkiadást, helyben történő étkezésnél az ételkiszolgálást. A bármilyen okból 

megmaradó készételt az étkeztetés befejezésekor az ellátottak számára „repetaként” felkínálja azonnali 
elfogyasztásra. 

- A melegétel elkészülte után 3 órán túl tárolt ételt újbóli felhasználás előtt érzékszervileg ellenőrzi, azt csak 
kifogástalan állapotban – újbóli felforralás, átsütés után – engedi kiszolgálni. 

A személyi higiénével, tisztasággal kapcsolatos feladatok 
- A szükséges gyakorisággal részt vesz a jogszabályban előírt orvosi alkalmassági vizsgálatokon. 
- Munka közben viseli az előírt munkaruhát. 
- Szigorúan betartja és betartatja a konyhai és személyi higiéniai előírásokat. A munka megkezdése előtt, és minden 

olyan esetben, amikor a kéz szennyeződhetett, köteles kezét tisztára mosni és fertőtleníteni. 
- Biztosítja a konyha és ebédlő rendszeres takarítását, ellenőrzi a konyhai dolgozók ezzel kapcsolatos 

munkavégzését. 
Egyéb feladatok 
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- Közreműködik az étlap összeállításában. 
- A szabályos munkavégzés akadályoztatása esetén (személyi, tárgyi, dologi) először saját hatáskörben próbál 

eljárni, amennyiben ez nem lehetséges, a problémát jelzi az élelmezésvezetőnek. 
- Részt vesz a konyha és ebédlő eszközeinek – leltári ütemtervben meghatározott – leltározásában. 
 

A munkakörhöz tartozó felelősség 
 

Felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és tevékenységére, különösen is 
- Felelős az átvett eszközökért. 
- Felelős a munkaköri feladatainak határidőre történő ellátásáért. 
- Felelős a feladatainak megfelelő színvonalon történő ellátásáért. 
- Felelős az adatvédelmi szabályok betartásáért 
- Amennyiben feladatot lát el; felelős a vizsgák,a tanulmányi versenyek egyéb rendezvények sikeres lebonyo-

lításáért.  
Munkaköri tevékenységei ellátása során személyes felelősséggel tartozik az intézmény vezetőjének.  
Felelősségre vonható:  
• Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért vagy hiányos elvégzéséért;  

• Az intézményvezető utasításainak igénytől eltérő végrehajtásáért; 
• A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a tanulók jogainak megsértéséért, 
• Az átvett eszközökért (fegyelmi és anyagi) felelősséggel tartozik a Munka Törvénykönyve, valamint az 

intézmény Szervezeti és Működési szabályzata rendelkezései szerint. 
 

A munkakör kapcsolatai 
 

Belső kapcsolatok 
- Napi kapcsolatot tart a feletteseivel. Tájékoztatja azokról a helyzetekről, körülményekről, melyekre vonatkozó 

tájékoztatási kötelezettséget a belső szabályzatok előírnak, illetve melyek a tanulók érdekét, illetve az intézmény 
működésének színvonalát javíthatják. 

- A tevékenységi körével összefüggésben napi kapcsolatot tart az intézmény, különösen a konyhai dolgozókkal.. 
Külső kapcsolatok 
- Kapcsolatot tart az intézményvezető utasítására az intézmény partnereivel. 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 
Záradék 

 
A jelen munkaköri leírás egy példányát átvettem és azt visszaszolgáltatási kötelezettséggel megőrzöm. A munkaköri 
leírásban foglaltakat megismertem, azokat magamra nézve kötelezőnek elismerem és betartom. 
 
Kelt:  ...........................................................................................  
 

 ..............................................................................   .............................................................................  
átadó átvevő 
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Karbantartó 
munkaköri leírás minta 

 
Munkakör megnevezése: Karbantartó  
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: ………………………………………. 
A munkakör szakmai irányítója: …………………………………………………………… 
Az utasítást adó felettes munkakörök: 
 - Intézményvezető  
 - Más vezető munkakörök 
               - Gondnok 
A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsenek. 
A karbantartó a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, a felettes vezetők irányításával látja el. 
A munkakör célja: Az intézmény üzemeltetési feladatainak támogatása, az oktatási-nevelési feladatokhoz megfelelő, 
zavarmentes munkakörnyezet biztosítása a karbantartási feladatok folyamatos ellátásával.  
A munkavégzés helye: 
 - az intézmény székhelye: ……………………………………………………….. 
 - az intézmény telephelye: ………………………………………………………. 
 

A munkakör tartalma 
 

Általános feladatok 
 

- A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat a karbantartó 
- részben önálló munkával látja el, 
- részben vezetői, vezető-helyettesi iránymutatás alapján végzi. 
- Ellátja a karbantartási feladatokat. 
- Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen, a takarékosság, és a baleset-megelőzés szempontjait figyelembe 

véve végzi. 
- Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmény oktatási-nevelési jellegét, ennek megfelelően teremt 

kapcsolatot a gyermekekkel, tanulókkal. 
 

Részletes szakmai feladatok 
 

Feladata, hogy a munkaterületén jelentkező, következőkben felsorolt feladatokat az itt meghatározott 
rendszerességgel, illetve alkalomhoz kapcsolódva lássa el. 
Napi karbantartási feladatok 
- Feladata a munkaterületéhez tartozó helyiségek, udvar, illetve eszközök állapotának karbantartási, hibaelhárítási 

szempont szerinti ellenőrzése. 
- Naponta ellenőrzi, hogy szükség van-e valahol az izzók, neoncsövek cseréjére. 
- Baleset-megelőzési szempontból ellenőrzi a konnektorok, kapcsolók állapotát. 
- Karbantartási feladat észrevételekor áttekinti az ellátandó feladat volumenét, eszköz, anyag, valamint szakismeret 

igényét. Mérlegeli az előző szempontok szerint a karbantartási feladatot, majd gondoskodik a feladat ellátásáról. 
- Abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy a hibát elhárítani, a karbantartást elvégezni nem tudja, értesítenie kell az 

intézményvezetőt.  
- Feladata a folyosók, termek ellenőrzése a gyermek/tanulóbalesetek elkerülése érdekében, s a felfedezett 

veszélyeztető hely, állapot megszüntetése karbantartási, javítási feladatok elvégzésével. 
- Feladata az oktatási-nevelési feladatok, illetve egyes szabadidős tevékenységek ellátáshoz használt eszközök 

rendszeres karbantartása. 
- Fűtési szezonban naponta ellenőrzi a kazán állapotát. 
Időszakonként jelentkező karbantartási feladatok 
- Az ablakok, ajtók zárainak állapotától függően ellátja a karbantartási feladatokat, de legalább kéthavonta ellenőrizi 

azok nyithatóságát, zárhatóságát. Szükség szerint elvégzi a zárak olajozási, kenési feladatait. 
- Kéthavonta, de a fűtési szezon megkezdése előtt, valamint a téli szünet után gondoskodik a fűtőtestek 

ellenőrzéséről, légtelenítéséről.  
Egyes helyiségekhez, területekhez kapcsolódó karbantartási feladatok 
- A mellékhelyiségek (gyermek és nevelői WC-k) karbantartási feladatait a víz és szennyvízvezetékek, valamint a 

csapok állapotának ellenőrzésével látja el. 
- Az udvar, illetve az intézmény egyéb területének rendezettségéről, ápoltságáról gondoskodik, így: 

- a parkosított területet gondozza (szükség szerint füvet nyír, gereblyéz, metsz, gallyaz, pótolja az elpusztult 
növényeket, locsolja a zöld területet), 
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- az időtálló, kemény járófelülettel ellátott területek tisztántartásáról gondoskodik, 
- lefesti a kültéri, ápolást igénylő tárgyakat (kerítést, korlátot stb.) 
- Télen biztosítja a járófelületetek tisztántartását: 

  - ellapátolja a havat, 
  - gondoskodik a járdák, lépcsők csúszásmentesítéséről. 

Alkalmanként jelentkező karbantartási feladatok: 
- Az intézmény rendezvényeihez kapcsolódóan el végzi a rendezvényhez kapcsolódó teremrendezési és 

visszarendezési, továbbá az egyéb eszközökkel kapcsolatos szerelési feladatokat. (hangosítás stb.) 
- Az épület állagmegóvási, illetve egyes beruházási feladatai megvalósításában részt vesz, segíti a külső 

szolgáltatók, vállalkozások ilyen tevékenységét. 
- Az épület berendezései, felszerelései vonatkozásában az alkalmanként jelentkező hibaelhárítási feladatokban részt 

vesz, segíti a külső szolgáltatók, vállalkozások ilyen tevékenységét. 
Egyéb feladatok 
- Köteles előre jelezni a karbantartási feladataihoz szükséges eszköz, szerszám, üzem- és kenőanyag szükségletet. 
- Felelős a számára kiadott eszközökért, szerszámokért, anyagokért. Köteles a rábízott eszközöket, anyagokat 

biztonságos helyen tárolni. 
- Köteles közreműködni az intézményt érintő beszerzések lebonyolításában. 
- Feladata, hogy a munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára ügyeljen, tartsa be a vagyonvédelmi 

előírásokat, a munkaterületéhez tartozó helyiség zárásáról gondoskodjon.  
- Feladata, hogy az elvégzett karbantartásokat a karbantartási naplóba bevezesse. 

 
A munkakörhöz tartozó felelősség 

 
Felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és tevékenységére, különösen is 
- Felelős az átvett eszközökért. 
- Felelős a munkaköri feladatainak határidőre történő ellátásáért. 
- Felelős a feladatainak megfelelő színvonalon történő ellátásáért. 
- Felelős az adatvédelmi szabályok betartásáért 
- Amennyiben feladatot lát el; felelős a vizsgák,a tanulmányi versenyek egyéb rendezvények sikeres lebonyo-

lításáért.  
Munkaköri tevékenységei ellátása során személyes felelősséggel tartozik az intézmény vezetőjének.  
Felelősségre vonható:  
• Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért vagy hiányos elvégzéséért;  

• Az intézményvezető utasításainak igénytől eltérő végrehajtásáért; 
• A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a tanulók jogainak megsértéséért, 
• Az átvett eszközökért (fegyelmi és anyagi) felelősséggel tartozik a Munka Törvénykönyve, valamint az 

intézmény Szervezeti és Működési szabályzata rendelkezései szerint. 
 

A munkakör kapcsolatai 
Belső kapcsolatok 
- Napi kapcsolatot tart a feletteseivel. Tájékoztatja azokról a helyzetekről, körülményekről, melyekre vonatkozó 

tájékoztatási kötelezettséget a belső szabályzatok előírnak, illetve melyek a tanulók érdekét, illetve az intézmény 
működésének színvonalát javíthatják. 

- A tevékenységi körével összefüggésben napi kapcsolatot tart az intézmény dolgozóival. 
Külső kapcsolatok 
- Kapcsolatot tart az intézményvezető utasítására az intézmény partnereivel. 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 
Záradék 

 
A jelen munkaköri leírás egy példányát átvettem és azt visszaszolgáltatási kötelezettséggel megőrzöm. A munkaköri 
leírásban foglaltakat megismertem, azokat magamra nézve kötelezőnek elismerem és betartom. 
 
Kelt:  ...........................................................................................  
 

 ..............................................................................   .............................................................................  
átadó átvevő 
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Udvari munkás 
munkaköri leírás minta 

 
 

Munkakör megnevezése: Udvari munkás  
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: ………………………………………. 
A munkakör szakmai irányítója: ……………………………………………………..……… 
Az utasítást adó felettes munkakörök: 
 - Intézményvezető  
 - Más vezető munkakörök 
               - Gondnok 
A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsenek. 
Az udvari munkás a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, a felettes vezetők irányításával látja el. 
A munkakör célja: Az intézmény üzemeltetési feladatainak támogatása, az oktatási-nevelési feladatokhoz megfelelő, 
zavarmentes, esztétikus munkakörnyezet biztosítása. 
Helyettesítés rendje: ......................................................................................................................... 
A munkavégzés helye: 
 - az intézmény székhelye: ……………………………………………………….. 
 - az intézmény telephelye: ………………………………………………………. 
 

A munkakör tartalma 
 

Általános feladatok 
 

- A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat az udvari munkás 
- részben önálló munkával látja el, 
- részben vezetői, vezető-helyettesi iránymutatás alapján végzi. 

- Ellátja az udvari eszközök karbantartási és a zöldfelületek ápolási feladatait. 
- Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen, a takarékosság, és a baleset-megelőzés szempontjait figyelembe 

véve végzi. 
- Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmény oktatási-nevelési jellegét, ennek megfelelően teremt 

kapcsolatot a gyermekekkel, tanulókkal. 
 

Részletes szakmai feladatok 
 

Zöldfelületek rendben tartásával kapcsolatos feladatok 
- Gondoskodik arról, hogy az intézményhez tartozó zöldfelületeken a gyep ápolt legyen, ennek érdekében végzi  

- a fűnyírást, 
 - a terület szükség szerinti trágyázását, 
 - a gyomtalanítást, 
 - az igénybe vett, megkopott területeken az újrafüvesítést. 
- Elvégzi a fák, bokrok szakszerű metszését, növényvédelmi munkáit. 
- Gondoskodik arról, hogy az arra kijelölt kertrészek, virágládák beültetésre kerüljenek.  
- Gondozza a virágokat, szükség szerint 
 - öntöz, 
 - gyomtalanít. 
- Ápolja a sövényt, rendszeresen nyírja. 
- Pótolja az elpusztult növényeket. 
- Szükség esetén locsolja a zöld területet. 
- Gondozza a sportpálya gyepét. 
- Szakszerűen kezeli a zöldfelületek gondozásához szükséges eszközöket: fűnyírót, bozótvágót, sövénynyírót stb. 
Az udvar egyéb területeinek rendben tartásával kapcsolatos feladatok 
- Homokos felületek felásása, lazítása. 
- Homokozó takarása. 
- A salakos területek gondozása, gyomtalanítása. 
A tisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok 
- Udvari szemetes edények kihelyezése. 
- A szeméttárolók rendszeres ürítése. 
- Az udvar tisztán tartása, szemét összeszedése. 
- A lehullott őszi lomb összegyűjtése. 
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Az udvari eszközök karbantartási feladatok 
- Feladata az udvaron található, illetve az udvarhoz tartozó eszközök állapotának karbantartási, hibaelhárítási 

feladatainak ellátása. 
- Gondoskodik arról, hogy az udvari eszközök balesetveszély mentesek legyenek. 
- Gondoskodik a kültéri eszközök festéséről (kerítések, korlátok, játékok stb.). 
- Karbantartási feladat észrevételekor áttekinti az ellátandó feladat volumenét, eszköz, anyag, valamint szakismeret 

igényét. Mérlegeli az előző szempontok szerint a karbantartási feladatot, majd gondoskodik a feladat ellátásáról. 
- Feladata az oktatási-nevelési feladatok, illetve egyes udvari szabadidős tevékenységek ellátáshoz használt 

eszközök rendszeres karbantartása. 
- Télen biztosítja a járófelületetek tisztántartását: 

 - ellapátolja a havat, 
 - gondoskodik a járdák, lépcsők csúszásmentesítéséről. 

Alkalmanként jelentkező  feladatok: 
- Az intézmény rendezvényeihez kapcsolódóan elvégzi a rendezvényhez kapcsolódó teremrendezési és 

visszarendezési, továbbá az egyéb eszközökkel kapcsolatos szerelési feladatokat. (hangosítás stb.) 
- Az épület állagmegóvási, illetve egyes beruházási feladatai megvalósításában részt vesz, segíti a külső 

szolgáltatók, vállalkozások ilyen tevékenységét. 
- Az épület berendezései, felszerelései vonatkozásában az alkalmanként jelentkező hibaelhárítási feladatokban részt 

vesz, segíti a külső szolgáltatók, vállalkozások ilyen tevékenységét. 
Egyéb feladatok 
- Köteles előre jelezni az udvari munka ellátásához szükséges eszköz, szerszám, üzem- és kenőanyag szükségletet. 
- Felelős a számára kiadott eszközökért, szerszámokért, anyagokért. Köteles a rábízott eszközöket, anyagokat 

biztonságos helyen tárolni. 
- Köteles közreműködni az intézményt érintő beszerzések lebonyolításában. 
- Feladata, hogy a munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára ügyeljen, tartsa be a vagyonvédelmi 

előírásokat, a munkaterületéhez tartozó helyiség zárásáról gondoskodjon.  
 

A munkakörhöz tartozó felelősség 
 

Felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és tevékenységére, különösen is 
- Felelős az átvett eszközökért. 
- Felelős a munkaköri feladatainak határidőre történő ellátásáért. 
- Felelős a feladatainak megfelelő színvonalon történő ellátásáért. 
- Felelős az adatvédelmi szabályok betartásáért. 
Munkaköri tevékenységei ellátása során személyes felelősséggel tartozik az intézmény vezetőjének.  
Felelősségre vonható:  
• Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért vagy hiányos elvégzéséért;  

• Az intézményvezető utasításainak igénytől eltérő végrehajtásáért; 
• A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a tanulók jogainak megsértéséért, 
• Az átvett eszközökért (fegyelmi és anyagi) felelősséggel tartozik a Munka Törvénykönyve, valamint az 

intézmény Szervezeti és Működési szabályzata rendelkezései szerint. 
 

A munkakör kapcsolatai 
 
- Napi kapcsolatot tart a feletteseivel. Tájékoztatja azokról a helyzetekről, körülményekről, melyekre vonatkozó 

tájékoztatási kötelezettséget a belső szabályzatok előírnak, illetve melyek a tanulók érdekét, illetve az intézmény 
működésének színvonalát javíthatják. 

- A tevékenységi körével összefüggésben napi kapcsolatot tart az intézmény dolgozóival. 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 
Záradék 

 
A jelen munkaköri leírás egy példányát átvettem és azt visszaszolgáltatási kötelezettséggel megőrzöm. A munkaköri 
leírásban foglaltakat megismertem, azokat magamra nézve kötelezőnek elismerem és betartom. 
 
Kelt:  ...........................................................................................  
 

 ..............................................................................   .............................................................................  
átadó átvevő 
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Takarító 
munkaköri leírás minta 

 
 

Munkakör megnevezése: Takarító   
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: ………………………………………. 
A munkakör szakmai irányítója: …………………………………………………………… 
Az utasítást adó felettes munkakörök: 
 - Intézményvezető  
 - Más vezető munkakörök 
              - Gondnok 
A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsenek. 
A takarító a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, a felettes vezetők irányításával látja el. 
A munkakör célja: Az intézmény tisztántartása, az oktatási-nevelési feladatokhoz megfelelő, rendezett környezet 
biztosítása. 
Helyettesítés rendje: ......................................................................................................................... 
 
A munkavégzés helye: 
 - az intézmény székhelye: ……………………………………………………….. 
 - az intézmény telephelye: ………………………………………………………. 
 

A munkakör tartalma 
 

Általános feladatok 
 

- A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat a takarító 
- részben önálló munkával látja el, 
- részben vezetői, vezető-helyettesi iránymutatás alapján végzi. 

- Ellátja a takarítási feladatokat. 
- Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen végzi. 
- Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmény oktatási-nevelési jellegét, ennek megfelelően teremt 

kapcsolatot a gyermekekkel, tanulókkal. 
 

Részletes szakmai feladatok 
 

Feladata, hogy a munkaterületén jelentkező, következőkben felsorolt feladatokat az itt meghatározott 
rendszerességgel, illetve alkalomhoz kapcsolódóan ellássa. 
Napi takarítási feladatok: 
- Feladata a munkaterületének felseprése, felmosása, majd szárazra törlése. (A felmosás tisztítószeres vízzel 

történik.) 
- A folyosók tisztántartásáról nap közben folyamatosan gondoskodik, a takarítási feladatokat többször is elvégzi, ha 

a terület szennyezettsége indokolja. 
- Feladata a munkaterületén található bútorok, berendezések tisztántartása. A tisztítás a bútor, berendezés, valamint a 

szennyeződés jellegének megfelelően jelent száraz, vagy nedves (csak vizes, vagy vegyszeres) takarítást. 
- Feladata az oktatási-nevelési feladatok, illetve egyes szabadidős tevékenységek ellátáshoz használt eszközök 

tisztántartása. 
- Feladata a munkaterületén található szemetes-edények, illetve szeméttárolók kiürítése, valamint ezen eszközök a 

tisztítása. 
- Feladata a munkaterületén található növények ápolása, gondozása, locsolása, szükség szerint átültetése. 
- Feladata a lábtörlők, egyéb szőnyegek portalanítása. 
Időszakonként jelentkező takarítási feladatok: 
- Az ablakok szennyezettségétől függően, de legalább havonta egy alkalommal elvégzi az ablaktisztítási feladatokat. 

Az ablaktisztítás során az ablakkeretek tisztántartási feladatait is ellátja. 
- Az ajtókat, azok szennyezettségi állapotától függően, de legalább havonta egy alkalommal megtisztítja 

tisztítószeres lemosással. 
- Kéthavonta takarítja a villanykapcsolók és más dugaljak felületét. 
- Kéthavonta megmossa a függönyöket, terítőket, egyéb textíliákat. A kimosott ruhaneműk vasalásáról is 

gondoskodik. 
- Kéthavonta, de a fűtési szezon megkezdése előtt, valamint a téli szünet után mindenképpen gondoskodik a 

fűtőtestek tisztításáról. A radiátorokat tisztítószerrel mossa le. A radiátorok mögötti szennyeződést eltávolítja. 
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Egyes helyiségekhez kapcsolódó takarítási feladatok: 
- A mellékhelyiségek (gyermek és nevelői WC-k) és a hozzájuk tartozó folyosók tisztántartása kiemelt napi feladat, 

melyet naponta többször is el kell végezni. 
- Gondoskodik a WC higiéniájának folyamatos biztosításáról, a WC papír pótlásáról. 
- A helyiségeket naponta többször is tisztítószeres vízzel mossa fel. 
- Az ajtók takarításáról a szennyezettség mértékéhez igazodva, de legalább hetente gondoskodik. 
- A mosdók tisztaságát figyelemmel kíséri, naponta legalább egy alkalommal vegyszeresen tisztítja. 
Alkalmanként jelentkező takarítási feladatok: 
- Az intézmény rendezvényeihez kapcsolódóan elvégezi a rendezvény során érintett munkaterület soron kívüli 

takarítását. Ezen feladatokat, az intézményvezető külön utasítása nélkül, ellátja. 
- A rendezvényeket követően segédkezik a rendezvény helyszínei rendjének eredeti visszaállításában. 
Egyéb feladatok 
- Köteles előre jelezni a takarítási feladataihoz szükséges eszközök, vegyszerek, tisztítószerek mennyiségi 

szükségletét. 
- Felelős a számára kiadott eszközökért, valamint a vegyszerek, tisztítószerek biztonságos tárolásáért, különös 

figyelemmel arra, hogy a gyermekekre, tanulókra veszélyes szerek illetéktelenek számára ne legyenek 
hozzáférhetőek. 

- Köteles tájékoztatni az intézményvezetőt arról, ha munkaterületén karbantartást igénylő állapotot észlel. 
- Feladata, hogy a munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára ügyeljen, tartsa be a vagyonvédelmi 

előírásokat, valamint gondoskodjon a munkaterületéhez tartozó helyiség zárásáról.  
 

A munkakörhöz tartozó felelősség 
 

Felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és tevékenységére, különösen is 
- Felelős az átvett eszközökért. 
- Felelős a munkaköri feladatainak határidőre történő ellátásáért. 
- Felelős a feladatainak megfelelő színvonalon történő ellátásáért. 
- Felelős az adatvédelmi szabályok betartásáért 
- Amennyiben feladatot lát el; felelős a vizsgák,a tanulmányi versenyek egyéb rendezvények sikeres lebonyo-

lításáért.  
Munkaköri tevékenységei ellátása során személyes felelősséggel tartozik az intézmény vezetőjének.  
Felelősségre vonható:  
• Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért vagy hiányos elvégzéséért;  

• Az intézményvezető utasításainak igénytől eltérő végrehajtásáért; 
• A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a tanulók jogainak megsértéséért, 
• Az átvett eszközökért (fegyelmi és anyagi) felelősséggel tartozik a Munka Törvénykönyve, valamint az 

intézmény Szervezeti és Működési szabályzata rendelkezései szerint. 
 

A munkakör kapcsolatai 
 

- Napi kapcsolatot tart a feletteseivel. Tájékoztatja azokról a helyzetekről, körülményekről, melyekre vonatkozó 
tájékoztatási kötelezettséget a belső szabályzatok előírnak, illetve melyek a tanulók érdekét, illetve az intézmény 
működésének színvonalát javíthatják. 

- A tevékenységi körével összefüggésben napi kapcsolatot tart az intézmény dolgozóival. 
 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 
Záradék 

 
A jelen munkaköri leírás egy példányát átvettem és azt visszaszolgáltatási kötelezettséggel megőrzöm. A munkaköri 
leírásban foglaltakat megismertem, azokat magamra nézve kötelezőnek elismerem és betartom. 
 
Kelt:  ...........................................................................................  
 

 ..............................................................................   .............................................................................  
átadó átvevő 
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Konyhai kisegítő  
munkaköri leírás minta 

 
Munkakör megnevezése: Konyhai kisegítő  
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: ………………………………………. 
A munkakör szakmai irányítója: ……………………………………….…………………… 
Az utasítást adó felettes munkakörök: 
 - intézményvezető 

- általános intézményvezető-helyettes 
- élelmezésvezető 
- szakács 

A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsenek. 
A konyhai kisegítő a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, a felettes vezetők irányításával látja el. 
A munkakör célja: A szakács közvetlen irányítása és felelőssége mellett, a megfelelő adagszámban, alkalommal, a 
higiénés előírások betartásával az ételek elkészítése és felszolgálása. 
Helyettesítés rendje: ....................................................................................................................... 
 - a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 
  - más konyhai kisegítő 
 - a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 
  - más konyhai kisegítő 
A munkavégzés helye: 
 - az intézmény székhelye: ……………………………………………………….. 
 -  az intézmény telephelye: ………………………………………………………. 
 

A munkakör tartalma 
 

Általános szakmai feladatok 
 

Legfőbb feladata 
- A szakács irányítása alapján végzi a rábízott feladatokat. 

 
Részletes szakmai feladatok 

 
Az élelmezési anyagokkal kapcsolatos feladatok 
- A nyersanyagokat szakszerűen előkészíti. Esetleges rossz minőség esetén azt jelzi a szakácsnak. 
- Anyagi felelősséggel tartozik az átvett nyersanyag minél gazdaságosabb felhasználásáért. 
Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok 
- Elkészíti, a megfelelő helyszínre szállítja a tízórait, illetve az uzsonnát. 
- A szakács utasítása szerint közreműködik az étel-előállítás folyamatában. 
- A konyha rendelkezésére bocsátott eszközöket, berendezéseket rendeltetésszerűen használja. 
- Az étkeztetés befejezéséig az ételt – a higiénés előírások betartásával – a megfelelő hőfokon tartja. 
A személyi higiénével, tisztasággal kapcsolatos feladatok 
- A szükséges gyakorisággal részt vesz a jogszabályban előírt orvosi alkalmassági vizsgálatokon. 
- Munka közben viseli az előírt munka-, illetve védőruhát. 
- Szigorúan betartja a konyhai és személyi higiéniai előírásokat. A munka megkezdése előtt, és minden olyan 

esetben, amikor a kéz szennyeződhetett, köteles kezét tisztára mosni és fertőtleníteni. 
- Főzés, étkeztetés után az edényeket a higiéniai előírásoknak megfelelően elmosogatja és a helyére teszi. 
- Naponta, az étkeztetés után az ebédlőt és a konyhát kitakarítja, az asztalokat lemossa, a padlót felmossa. 
- Hetente egyszer nagytakarítást végez, melynek során lemossa a bútorokat, a csempéket, kitisztítja a hűtő-

szekrény(eke)t, átmossa a használaton kívüli edényeket 
- Minden olyan feladat elvégzése, melyet a helyi szabályok és a HACCP-rendszerben előírnak.  
 

A munkakörhöz tartozó felelősség 
 

Felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és tevékenységére, különösen is 
- Felelős az átvett eszközökért. 
- Felelős a munkaköri feladatainak határidőre történő ellátásáért. 
- Felelős a feladatainak megfelelő színvonalon történő ellátásáért. 
- Felelős az adatvédelmi szabályok betartásáért 
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- Amennyiben feladatot lát el; felelős a vizsgák, a tanulmányi versenyek egyéb rendezvények sikeres lebonyo-
lításáért.  

Munkaköri tevékenységei ellátása során személyes felelősséggel tartozik az intézmény vezetőjének.  
Felelősségre vonható:  
• Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért vagy hiányos elvégzéséért;  

• Az intézményvezető utasításainak igénytől eltérő végrehajtásáért; 
• A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a tanulók jogainak megsértéséért, 
• Az átvett eszközökért (fegyelmi és anyagi) felelősséggel tartozik a Munka Törvénykönyve, valamint az 

intézmény Szervezeti és Működési szabályzata rendelkezései szerint. 
 

A munkakör kapcsolatai 
 

- Napi kapcsolatot tart a feletteseivel. Tájékoztatja azokról a helyzetekről, körülményekről, melyekre vonatkozó 
tájékoztatási kötelezettséget a belső szabályzatok előírnak, illetve melyek a tanulók érdekét, illetve az intézmény 
működésének színvonalát javíthatják. 

- A tevékenységi körével összefüggésben napi kapcsolatot tart az intézmény dolgozóival. 
 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 
Záradék 

 
A jelen munkaköri leírás egy példányát átvettem és azt visszaszolgáltatási kötelezettséggel megőrzöm. A munkaköri 
leírásban foglaltakat megismertem, azokat magamra nézve kötelezőnek elismerem és betartom. 
 
Kelt:  ...........................................................................................  
 

 ..............................................................................   .............................................................................  
átadó átvevő 
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A rendkívüli események esetén teendő  
alapvető intézkedések 

 
 

Rendkívüli esemény 

megnevezése 

Intézkedések 

Tűz A helyi tűzvédelmi szabályzat utasítása alapján: 

 1.1. Az épület kiürítése a tűzriadóterv szerint 

 1.2. A tűzoltóság értesítése 

 1.3. A tűzoltás megkezdése 

 1.4. Az egyes értékek mentése 

 1.5. A tanulók elhelyezése, illetve hazajutásának, 
biztonságos elhelyezésének megszervezése (indokolt 
esetben a szülők értesítésével) 

 1.6. A fenntartó értesítése 

Árvíz 1.1. A tanulók elhelyezése, illetve hazajutásának, 
biztonságos elhelyezésének megszervezése (indokolt 
esetben a szülők értesítésével) 

 1.2. Az illetékes szervek értesítése 

 1.3. Érték mentés 

Földrengés 1.1. A tanulók elhelyezése, illetve hazajutásának, 
biztonságos elhelyezésének megszervezése (indokolt 
esetben a szülők értesítésével) 

 1.2. Az illetékes szervek értesítése 

 1.3. Érték mentés 

Bombariadó 1.1. Az épület kiürítése a tűzriadóterv szerint 

 1.2. Az illetékes hatóságok értesítése 

 1.3. A tanulók elhelyezése, illetve hazajutásának, 
biztonságos elhelyezésének megszervezése (indokolt 
esetben a szülők értesítésével) 

 1.4. A fenntartó értesítése 

Egyéb veszélyes helyzet 1.1. A tanulók elhelyezése, illetve hazajutásának, 
biztonságos elhelyezésének megszervezése (indokolt 
esetben a szülők értesítésével) 

 1.2. Az illetékes szervek értesítése 

 1.3. Indokolt esetben tanítási szünet elrendelése 
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ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS  
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 
 
 I, Általános rendelkezések 
 

Az SZMSZ célja a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletnek (továbbiakban: EMMI rendelet) 
való megfelelés. Ennek érdekében jelen SZMSZ szabályozza a könyvtár működésének és 
igénybevételének szabályait. 
Az iskolai könyvtár szervezeti és működési Szabályzata intézményünk szervezeti és működési 
szabályzatának  mellékletét képezi. 

 
II, Általános adatok, követelmények 
 

A könyvtár címe, telefonszáma: Gyula, Part u. 18., Telefon: 66/560-960 
A könyvtár rendszeres kapcsolatot tart fenn más könyvtárakkal, könyvtárellátó szerveze-
tekkel, a többi iskolai, kollégiumi könyvtárral, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó 
intézmények könyvtáraival, a nyilvános könyvtárakkal és együttműködik az iskola szék-helyén 
működő közkönyvtárral.  
A könyvtár jellege: zárt könyvtár (csak az iskola dolgozói, tanulói vehetik igénybe)   
        

      A könyvtár használata: ingyenes. 
A könyvtári helyiség megfelel a helyiséggel szembeni általános követelményeknek, azaz: 
-  a könyvtár helyiség jól megközelíthető a könyvtárt használók számára, 
-  a könyvtár helyiség alkalmas a tanulók zavartalan könyvtárhasználatára, 
- a könyvtár helyiségben a könyvállomány jelentős része (legalább 80 %) szabadpolcos 

rendszerben van elhelyezve. 
A könyvtár működtetésének személyi feltételei megfelelnek a személyi követelményeknek. A 
könyvtárban 1 fő könyvtárostanár dolgozik. 
A könyvtárban legkevesebb 13.400 db könyvtári dokumentum van. 
A könyvtárral szemben támasztott követelmények: 
    -  a könyvtárban legalább háromezer könyvtári dokumentumnak meg kell lennie, 
    -  a könyvtár gyűjteményének széleskörűen tartalmaznia kell azokat az információkat és  
       információhordozókat, amelyekre a kollégium nevelő és oktató tevékenységhez szükség 
       van.  
    - az ingyenes tankönyvellátást a könyvtárból történő kölcsönzéssel biztosítjuk, ezért a 

megvásárolt tankönyv, elektronikus adathordozón rögzített tananyag a könyvtár 
állományába kerül, 

    -  az intézmény számára vásárolt dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba kell venni.  
    -  a könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni. 
A könyvtár egyéb technikai feltételei: 
- 6 db + a könyvtár előterében levő terem asztalai, melyeket könyvtár- használók igénybe 

vehetnek, 
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- 12 db +  a könyvtár előterében levő terem székei, amelyeket a könyvtárhasználók igénybe 
   vehetnek, 
-  2 db CD lejátszó, illetve DVD lejátszó, 
-  2 db fejhallgató, 
-  1 db fénymásoló, 
-  1 db nyomtató, 
-  2 db számítógép, 
-  1 db szkenner, 
-  1 db HIFI torony, 
-  1 db színes TV, 
-  1 db videomagnó, 
-  WIFI internet elérési lehetőség, 
-  szabadpolc-rendszer, 
-  könyvtári üveges zárható szekrények. 

 

III,  Az iskolai könyvtár működésének célja 
 

Az intézményben  működő iskolai könyvtár működésének alapvető célja:  
-   segítse elő az oktató nevelő munkát, mint tevékenységet,  
-   a rendelkezésre álló szakkönyvek, kiadványok folyóiratok segítségével biztosítsa a szakmai 

munka (oktató-nevelő munka) színvonalának szinten tartását, fejlesztését, 
-   segítse elő  az iskolai könyvtárhasználók /nevelők, tanulók, egyéb dolgozók/ általános mű-

veltségének kiszélesítését, 
-   a  folyamatosan korszerűsített könyvtárállomány segítségével közvetítse az új, modern isme-

reteket. 
 

 IV, Az iskolai könyvtár feladatai 
 

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményeivel, szolgáltatásaival az iskolában 
folyó oktató nevelő munkát és egyéb szakfeladatok ellátását segítse.  

 
1. Az iskolai könyvtár használata során (melyben az olvasót a keresett dokumentumhoz el kell 

juttatni) az alábbi fő feladatokat kell teljesíteni: 
- A könyvtárhasználót segíteni kell tájékoztatással, tanácsadással az iskolai munkához 

kapcsolódó irodalom felkutatásában, témafigyelésben. 
- A könyvtárhasználó részére a megfelelő irodalmat kell ajánlani és az ilyen igényét 

könyvkölcsönzéssel,illetve helyi olvasás biztosításával kielégíteni. 
- Amennyiben keresett anyag a könyvtárban nem áll rendelkezésre, akkor törekedni kell 

előjegyzés, másolatkészítés, könyvtárközi kölcsönzés, vagy helyben használat   (olvasó-
terem)  útján azt  biztosítani. 

- A könyvtárhasználókról nyilvántartást kell vezetni. 
- A kikölcsönzött dokumentumokról - a kiadástól, a visszavételig - nyilvántartást kell 

vezetni. A vissza nem  hozott könyveket felszólítással, térítési kötelezettség 
megvalósításával kell a könyvtár állományába visszajuttatni. 

- Közreműködik a könyvtárbemutató, könyvtárismertető és könyvtárhasználatra épülő 
tanórák, szakköri, napközis foglalkozások előkészítésében és megtartásában. 
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2. Az  intézmény könyvtárának általános feladatai 
Az intézmény könyvtárának - mint a nevelő oktató tevékenység  szellemi bázisának - fő 
feladatai a következők: 
-  elősegíti az iskola szervezeti és működési szabályzatában és pedagógiai programjában 

rögzített célok helyi  megvalósítását,  
- biztosítja az iskola nevelői és tanulói részére az oktatáshoz és a tanuláshoz szükséges 

információkat, ismerethordozókat (szak és általános jellegű könyvek, folyóiratok, audio-
vizuális eszközök, stb.),  

- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, és rendelkezésre 
bocsátja, 

-  rendszeres, folyamatos tájékoztatást nyújt a könyvtár dokumentumairól és szolgálta-
tásairól, 

-  központi szerepet tölt be a tanulók önálló könyv és könyvtárhasználatának felkészí-
tésében, 

-   részt vesz, illetve közreműködik az intézmény - oktatási, nevelési- és helyi tantervének 
megfelelő - könyvtári  tevékenységében (tanóra tartása a könyvtárban, bevezetés a 
könyvtárhasználatba, művelődési és  iskolai egyéb programok, vetélkedők szervezése, 
segítség nyújtása különféle könyvtári dokumentumok,  segédeszközök biztosítása, stb), 

-  biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak hozzáférhetőségét (tájé-
koztatás, információcserék, dokumentumok beszerzése segítségével), 

-  statisztikai adatokat szolgáltat. 
3. Az  intézmény könyvtárának szakmai  feladatai 

Az intézmény könyvtárának a céljai illetve az általános feladatai teljesítése érdekében az 
alábbi szakfeladatokat kell ellátnia: 
-  az iskola helyi tantervének figyelembevételével folyamatosan bővíti, korszerűsíti állo-

mányát az intézmény  tanárai, nevelőközösségei, és más iskolai könyvtárhasználók 
javaslatainak igényeinek   figyelembevételével, 

-  az iskolai könyvtár állományának gyarapítását (beszerzés, ajándék, csere, stb.) az éves 
munkatervében foglaltak alapján, az iskolai beszerzési keret figyelembevételével végzi, 

-  a beszerzett, megőrzésre átvett dokumentumokat 3 napon belül bevételezi, és leltárba 
veszi,   

-   naprakészen vezeti az egyedi  (cím) leltárt tartalmazó könyvet, valamint és az összesített   
állomány-nyilvántartást (csoportos leltárkönyvet), 

-    a tanári kézipéldányokról, útmutatókról, gyorsan avuló kisebb terjedelmű kéziratokról ún.   
brossura-nyilvántartást vezet, 

-   az elavult, feleslegessé  váló,  vagy  fizikailag használhatatlanná vált  dokumentumokat, 
vagy az olvasók által elvesztett könyveket az iskola Selejtezési Szabályzatával összhang-
ban az állományából kivonja, az ezzel kapcsolatos nyilvántartást elvégzi, 

-  a könyvtárállomány leltározását az intézmény Leltározási Szabályzatának megfelelő 
időben és módon végzi, 

 -    a könyvek elhelyezését, tagolását azok tartalmának,  jellegének  figyelembevételével vég- 
                 zi: 

= kézi könyvtár, 
= segédkönyvtár, melyek   tanárok, iskolai dolgozók részére  kikölcsönzött könyvekből 
   áll,  
= kölcsönözhető állomány,  



Göndöcs Benedek Középiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata-Melléklet 5

= időszaki kiadványok (napilapok, hetilapok, folyóiratok, szaklapok, szakkatalógusok 
stb.), 

= nevelői, oktatói kéziratok (tankönyvek, tantervek, útmutatók stb.) , 
= a könyvtárból kihelyezett dokumentumok az ún. letétek, melyek az iskola adott szak,- 

illetve funkcionális tevékenységeihez kapcsolódnak  szaktantermekben, szakkörökben, 
szakműhelyekben, stb., 

=  egyéb írásos dokumentumok (kották, térképek, kéziratok, fordítások, stb.). 
-  a könyvtári állományt a katalógusépítés szabályainak és   szempontjainak megfelelően 
   alakítja ki és tartja karban, 
-  gondoskodik a könyvtári állomány megfelelő tárolásáról, a raktári rendről, 
-  rendszeres gyakorisággal ellenőrzi az állományt. 

4. A könyvtár tájékoztatási feladatai: 
-  tájékoztatást nyújt a gyűjteményéről, a könyvtárban található dokumentumokról,  
-  részletes információt ad az igénybe vehető szolgáltatásairól. 

5. A könyvtár tanórai foglalkozással kapcsolatos feladatai: 
-  a könyvtár helyet ad tanórai foglalkozások részbeni, vagy teljes tanórára kiterjedő 

tartására. 
A tanórai foglalkozások megtartása a helyi pedagógiai program alapján történik. A tanórai 
foglalkozások során a könyvtár feladata, hogy a tanulók és a pedagógusok számára: 
-  áttekinthető tájékoztatást nyújtson a könyvtár működéséről, illetve  
-  adott téma feldolgozása esetén – igény szerint – a témához kapcsolódó valamennyi 

dokumentumot rendelkezésre bocsássa. 
6. A könyvtár könyvtárhasználattal kapcsolatos feladatai: 

-   a könyvtárnak biztosítania kell a könyvtárhasználat lehetőségét: 
- az egyéni könyvtárhasználók részére, valamint 
- a csoportban érkező könyvtárhasználók számára is, értve ez alatt a foglalkozások és 

a foglalkozásokon kívül szervezett foglalkozásokat, 
-  könyvtárnak el kell látnia a dokumentumok kölcsönzésével kapcsolatos feladatokat, így: 

- az általános kölcsönzési feladatokat, valamint 
- a tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzésével kapcsolatos tevékenységeket is. 

7. A könyvtár által ellátott kiegészítő feladatok: 
-   az egyéb foglalkozások tartása (egyéb foglalkozás: a foglalkozáson kívüli egyéni, vagy 

csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók fejlődését szolgálja), 
-   dokumentumok másolása, új ismerethordozók előállítása, 
-   számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, 
-   tájékoztatás nyújtása a kollégiumi (iskolai) könyvtárak, a pedagógiai-szakmai szolgál-

tatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak doku-
mentumairól, szolgáltatásairól, 

-   más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, 
-   részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
-   muzeális értékű kollégiumi (iskolai) könyvtári gyűjtemények gondozása, 
-   közreműködés az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában. 

 
V, A könyvtárhasználók köre 
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A könyvtárat az intézménnyel jogviszonyban álló tanulók, illetve a pedagógus és a nem 
pedagógus munkakörben (beleértve az óraadókat is) dolgozó munkavállalók használhatják. 

 
VI,  Az iskolai könyvtár gazdálkodása 

 
Az iskolai könyvtár feladataihoz szükséges  pénzügyi, tárgyi feltételeket  az éves intézményi 
költségvetés alapján kell kialakítani, meghatározni.  
A felvett és biztosított ellátmány csak az engedélyezett célokra fordítható. 
 
A nagyobb értékű könyvtári eszközök vásárlása, csak az igazgató írásbeli hozzájárulásával  
történhet. 

 
VII, A beiratkozás módja, az adatokban bekövetkezett változások bejelentésének 

módja 
 

A könyvtárhasználatra való jogosultság a beiratkozást követően nyílik meg. 
A könyvtárba beiratkozni a könyvtár nyitvatartási ideje alatt bármikor lehet,  

- tanulók esetében szükséges a diákigazolvány bemutatása,  
- tanárok esetében fel kell mutatni a pedagógusigazolványt. 

A beiratkozás során a könyvtáros névre szóló, egyedi sorszámmal ellátott olvasójegyet állít ki. 
Az olvasójegy szolgál a könyvtárhasználó azonosítására. 
Az olvasójegyen feltüntetendő adatokat, valamint az olvasójegy konkrét formáját, tartalmát az 
1. számú melléklet tartalmazza. 
Az olvasójegyen feltüntetett adatok változását a változást követő 30 napon belül kell be-
jelenteni. A bejelentési kötelezettségnek személyesen kell eleget tenni. A változást a bejelen-
téskor át kell jegyezni az olvasójegyen és a központi nyilvántartásban is. 

 
VIII,  A könyvtári szolgáltatások igénybevételének feltételei 

 
A könyvtári szolgáltatásokat igénybe venni az alábbi feltételek mellett lehet: 
-   A könyvtári szolgáltatásokat csak a könyvtár nyitvatartási idejében lehet igénybe venni. 
-   A könyvtár szolgáltatásait igénybe venni szándékozó személynek rendelkeznie kell olvasó-

jeggyel – azaz a könyvtárba beiratkozott személynek kell lennie. 
-   A könyvtári szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a könyvtárat, annak dokumen-

tumait és berendezését a használó rendeltetésének megfelelően használja. 
A könyvtári szolgáltatások igénybevételének további feltételeit a 2. számú melléklet 
tartalmazza. 

 
IX, A nyitva tartás, kölcsönzés ideje, módja 

 
1. A nyitva tartás ideje: tanévente meghatározott módon. 
2. A kölcsönzés ideje: tanévente meghatározott módon. 
3. A kölcsönzés módja: 
A könyvtárhasználó: 
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-   átadja a könyvtárosnak azokat a könyvtári dokumentumokat, amelyeket ki szeretne kölcsö-
nözni, 

-   a könyvtáros megvizsgálja, hogy a könyvtárhasználó hány könyvtári dokumentum további 
kölcsönzésére jogosult, 

-  ha a könyvtárhasználó által kölcsönözni szánt könyvek darabszáma meghaladja az általa 
kölcsönözhető dokumentumok számát, tájékoztatja a felhasználható keretről,  

-  a könyvtáros rögzíti a nyilvántartási rendszerben a kölcsönzött könyveket, tájékoztatja a 
könyvtárhasználót a könyvek kölcsönzési határidejéről, 

-   visszaadja a könyvtárhasználó olvasójegyét, és átadja a kölcsönzött könyveket. 
A kölcsönzés módjának további szabályait a könyvtár használati szabályzat tartalmazza. 

 
X,  A könyvtárhasználat szabályzat 
 

A könyvtárhasználat részletes szabályait az a jelen könyvtár SZMSZ melléklete határozza meg. 
 

XI, A tankönyvtári szabályzat, a tartós tankönyvekre vonatkozó szabályok 
 

A tankönyvtári szabályzatot, valamint a tartós tankönyvekre vonatkozó részletes szabályokat a 
jelen könyvtár SZMSZ melléklete határozza meg. 

 
XII, A katalógus szerkesztési szabályzat 

 
A katalógus szerkesztési részletes szabályait a jelen könyvtár SZMSZ melléklete határozza 
meg. 
 

XIII,  A könyvtáros tanár, könyvtáros tanító munkaköri leírása 
 

A könyvtáros munkaköri leírását a jelen könyvtár SZMSZ melléklete határozza meg. 
 

XIV, A gyűjtőköri szabályzat 
 

A gyűjtőkör szabályzatot az iskolai SZMSZ melléklete tartalmazza. 
 

XV, Zárórendelkezések 
 

1. A szabályzat a Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai iskola könyv-
tárára terjed ki. 

2.  Az iskolai könyvtár az iskola szerves része. 
3. Az iskolai könyvtár Működési Szabályzata az iskolai Szervezeti és Működési Szabály-

zatának mellékletét képezi. 
4. Jelen szabályzatban nem tárgyalt kérdésekben az érvényben lévő jogszabályokat kell 

érvényre juttatni.  
      5. Az iskolai könyvtár Működési Szabályzatának aktualizálása, karbantartása, 
 az iskola igazgatójának a feladata. 
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      6. Az iskolai könyvtár Működési Szabályzatát  mindenki által hozzáférhető  helyen kell 
            elhelyezni: 
 - a könyvtárban. 
 - a tanári szobában 
 - az igazgatói titkárságon, 

 
 

Gyula, 2016. március 30.  
 

                                                                                                
                                        Dr. Czirok Sándor 
                                                                                                      igazgató 
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Mellékletek 
 
 
1. Olvasójegy 

2. Könyvtárhasználati szabályzat 

3. Tankönyvtári szabályzat, a tartós tankönyvekre vonatkozó szabályok 

4. Katalógusszerkesztési szabályzat 

5. Az iskolai könyvtáros munkakörének leírása 
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1. sz. melléklet 
 

Olvasójegy 
 
 
 

Az olvasójegynek tartalmaznia kell a következő adatokat: 
- könyvtár neve, 
- könyvtár címe, 
- könyvtár egyéb adatai (pl.: telefonszám), 
- könyvtárhasználó azonosítója, 
- könyvtárhasználó neve, 
- érvényesség ideje. 

 
Az olvasójegy formája: 
 
 

 ...................................................................  Könyvtár 
 .........................................................................  (cím) 
 ....................................................................  (telefon) 
 

 
Könyvtárhasználó 
azonosítója:  ..............................................................  
neve:  .........................................................................  
 
 
Érvényes: …… év …………… hó … napig 
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2. számú melléklet 

 
Könyvtárhasználati szabályzat 

 
 

 
A könyvhasználati szabályzatot jelen könyvtár SZMSZ melléklete határozza meg. 
 
1. A könyvtár használat célja 
 

A könyvtár használat célja, hogy a könyvtári dokumentumokkal és a könyvtár által nyújtott 
szolgáltatásokkal segítse a kollégiumban (iskolában) folyó oktató-nevelő munkát mind a 
tanuló, mind pedig a pedagógus részére. 

 
2. A könyvtár használati jogának biztosítása 
 
2.1. Tanév elején az intézménybe kerülő tanulók számára biztosítani kell, hogy megismer-

kedhessen a könyvtárral, valamint beiratkozhasson a könyvtárba. 
2.2. A könyvtárat - a feltételek betartása mellett - az iskolával jogviszonyban álló pedagógusok 

és nem pedagógus munkakörben dolgozók is használhatják. 
 
3. Az igénybe vehető könyvtári szolgáltatások 
 

A könyvtárhasználat során az olvasójeggyel rendelkezők számára  
- ingyenesen igénybe vehetők a következő szolgáltatások: 

 - könyvtári dokumentumok kölcsönzése,  
 - olvasóterem használat,  

- nem papír alapú, szöveges adathordozó számítógépen történő megtekintése, 
 - zenei CD, illetve DVD lemez lejátszása; 

- térítés ellenében igénybe vehetők különösen a következő szolgáltatások: 
 - fénymásolat készítés,  
 - számítógépből történő nyomtatás. 
 
3.1. A kölcsönözhető dokumentumok száma és a kölcsönzés határideje 

 
A kölcsönözhető dokumentumok száma és a kölcsönzés határidejére itt meghatározott 
szabályokat nem kell alkalmazni a tankönyvekre és tartós tankönyvekre, melyekre 
vonatkozó szabályokat a könyvtár SZMSZ külön melléklete határozza meg. 
Egy tanuló egyidejűleg legfeljebb 2 könyvet kölcsönözhet. A kölcsönzési idő – az 
ingyenes tankönyvellátás keretében biztosított tankönyveket kivéve – 30 nap, ez indokolt 
esetben egy, kivételes esetben két alkalommal újabb két héttel meghosszabbítható. Az 
ingyenes tankönyvellátás keretében biztosított tankönyvek a tanulói jogviszony 
megszűnéséig kölcsönözhetők. 
Amennyiben valamely dokumentum nincs a könyvtárban, mert már kikölcsönözték, 
kölcsönzési előjegyzés kérhető. Az előjegyzésben lévő előnyt élvez más igénylővel szem-
ben. Az előjegyzett kölcsönző számára a könyvtáros a kölcsönzővel egyeztetett módon 
jelzi, ha a könyv a könyvtárban rendelkezésre áll. 
Mindig leteltnek kell tekinteni a határidőt a tanév utolsó előtti tanítási napján. 
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A kölcsönzési határidő meghosszabbítása történhet: 
- személyesen, 
- telefonon, illetve 
- e-mailban. 

 

3.2. Feladatok a kölcsönzési idő végén 
 
A könyvtáros folyamatosan ellenőrizni köteles a lejárt kölcsönzési idejű kiadványokat. Az 
érintett személyeket felszólítja a lejárt kölcsönzési idejű könyvek könyvtárba történő 
visszajuttatására. A tanulók esetében a felszólítás - év végén - az osztályfőnök közremű-
ködésével történik. 

 
4. A könyvtár használat általános viselkedési szabályai 

 
A könyvtárhasználók általános viselkedési szabályai a következők: 

-  a könyvtárat csak úgy szabad használni, hogy a könyvtárhasználók egymást maga-
tartásukkal, hangos beszéddel ne zavarják, 

-   a könyvtárba táskát könyv, dokumentum kivitelére alkalmas tárgyat bevinni nem lehet, 
azt a könyvtár előterében, illetve a kollégium más helyiségeiben kell elhelyezni, 

-  a könyvtárban elhelyezett dokumentumokban kárt tenni, megrongálni (beleírni) szi-
gorúan tilos. 

 
5. Az olvasójegy használata 
 

Az olvasójegy a könyvtárhasználat feltétele: 
-  A könyvtárba belépéskor a könyvtárhasználatra jogosultnak át kell adni az olvasó-

jegyét a könyvtárosnak. /Ha nincs olvasójegye, akkor először be kell iratkoznia./ 
-   A könyvtáros érvényes olvasójegy ellenében: 

- az érintett rendelkezésére bocsátja a könyvtárat, 
- visszaveszi a könyvtárba visszahozott könyveket. 
- az olvasójegyre, illetve a saját nyilvántartásába feljegyzi a  
  kölcsönözött könyveket, valamint a kölcsönzés lejárati idejét.  

 
6. Felelősség a könyvtári dokumentumokért 
 
6.1.  A könyvtárhasználó az általa kölcsönzött és elvesztett, megsemmisült kiadványokat az 

alábbiak szerint pótolhatja: 
-  a kiadvány beszerzésével - melynek meg kell egyeznie a pótolandó 
   kiadvánnyal, 
- a kiadvány árának, forgalmi értékének megtérítésével, 
-  a könyvtárossal való egyeztetést követően a könyvtár gyűjtőkörébe 
  tartozó hasonló tartalmú és értékű dokumentum átadásával. 

6.2.  A pótlás konkrét feltételeit a könyvtáros határozza meg ismerve a pótolandó kiadvány 
jellegét. 

6.3.  A könyvtárnak anyagi kárt okozó könyvtárhasználók listáját a könyvtáros rendszeresen 
átadja az intézményvezetőnek annak érdekében, hogy a kár rendezésre kerüljön. 

 
7. A könyvtár egyéb feladatai 
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7.1.  A könyvtárban külön elkülönítve szerepelnek az intézmény azon dokumentumai, melyek 

közzétételéről, nyilvánosságáról gondoskodni kell. E dokumentumokba a tanulók, 
pedagógusok, illetve olvasójeggyel nem rendelkezők is betekinthetnek. 

7.2.  A könyvtáros feladata e dokumentumok őrzése, megrongálódásuk, elvesztésük esetén az 
intézmény vezetőjének értesítése a dokumentumok pótlása érdekében. 
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3. számú melléklet 
 
 

A tankönyvtári szabályzat, a tartós tankönyvekre vonatkozó 
szabályok 

 
 
 
A tankönyvtári szabályzatot, valamint a tartós tankönyvekre vonatkozó szabályokat a jelen 
könyvtár SZMSZ melléklete határozza meg. 
 
1. Fogalmak: 
 

Tankönyv: tankönyv az a könyv, amelyet jogszabályban meghatározottak szerint tankönyvvé 
nyilvánítottak, továbbá az, amelyet az oktatásért felelős miniszter nyilvános pályázat 
keretében kiválasztott, tankönyvvé nyilvánítható a szótár, a szöveggyűjtemény, az atlasz, a 
kislexikon, 
Tartós tankönyv: tartós használatra készült tankönyv az a tankönyv, amely tartalma és 
kivitele alapján alkalmas arra, hogy a tanulók több tanévben használják, feltéve, hogy a kiadó 
a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban vállalja - atlasz esetén legalább három évre, tankönyv, 
szöveggyűjtemény, szótár, kislexikon esetén legalább öt évre - a tankönyv változatlan 
kiadását. 

 
2. A könyvtáros közreműködése a tankönyvellátásban 
 

A könyvtáros felméri és tájékoztatást ad az egyes tankönyvek, tartós tankönyvek pontos 
állományáról annak érdekében, hogy az intézmény eleget tudjon tenni a normatív 
kedvezményre jogosultak ingyenes tankönyvvel való ellátási kötelezettségének. 
A könyvtáros a tanuló tankönyv igénylés felmérésekor elkészíti és közzéteszi azon 
tankönyvek, tartós tankönyvek jegyzékét, melyek a könyvtárból kölcsönözhetőek. 

 
3. A beszerzett tankönyvek, tartós tankönyvek kezelése 
 

A könyvtáros a beszerzett tankönyveket, tartós tankönyveket ugyan úgy kezeli, mint más új 
könyvtári dokumentumot, azaz: 

- a dokumentumot nyilvántartásba veszi,  
- katalogizálja,  
- a dokumentumot ellátja a könyvtári jellel. 

A tankönyvek, illetve a tartós tankönyvek a könyvtári dokumentumok külön csoportját 
alkotják. 

 
4. A tankönyvek és tartós tankönyvek kollégiumi tankönyvtári példányai 
 

A tankönyvekből - bele értve a tartós tankönyveket is - minimum egy-egy példányt el kell 
helyezni a tankönyvtárban (Ezekből a könyvekből biztosítani kell azt, hogy minimum egy-egy 
példány mindig rendelkezésre álljon, azaz legyen egy-egy olvasótermi példány.) 
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5. Tankönyv kölcsönzés 
 

Az iskola az arra jogosultnak csak a rendes könyvkölcsönzési szabályok betartása mellett 
adhat át könyvet. 
A tankönyv használati jogát a tanulói jogviszony fennállása alatt addig az időpontig kell 
biztosítani, ameddig adott tantárgyból a helyi tanterv alapján képzés folyik, vizsgát lehet vagy 
kell tenni. 
Ennek megfelelően a tartós tankönyvek kölcsönzési ideje: 

- az egy évfolyamon használt könyvek esetében a tanév, azaz tanév kezdő 
  és a tanév utolsó tanítási napja közötti időszak, 
- több évfolyamon használt könyvek esetében legfeljebb öt év. 

 
6. A tartós tankönyvek elhasználódása 
 

A tartós tankönyvek esetében tanévenként a következő elhasználódás megengedett: 
- első tanév végén maximum 25 %, 
- második tanév végére maximum 50 %, 
- harmadik tanév végére maximum 75 %, 
- negyedik tanév végére maximum 100 %. 

 
7. A tankönyvek, tartós tankönyvekkel kölcsönzésével kapcsolatos károk 
 

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából 
származó kárt az iskolának megtéríteni. 
A megtérítésre vonatkozó részletes szabályokat az intézmény házirendje tartalmazza. 
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4. számú melléklet 
 

A katalógus szerkesztési szabályzat 
 
 
A katalógus szerkesztés szabályait a jelen könyvtár SZMSZ melléklete határozza meg. 
 
1. A könyvtár állomány feltárása 
 

A megfelelő könyvtári szolgáltatás nyújtásának egyik fontos szakmai feltétele:  
- a dokumentumok formai feltárása (a dokumentumleírás) 
- a dokumentumok tartalmi feltárása (osztályozás), végül 
- a raktári jelzet meghatározása. 

E tevékenység eszköze a katalógusrendszer. 
A katalógus funkciója, hogy általa megállapítható legyen, hogy: 

 -  a keresett könyvvel, dokumentummal a könyvtár rendelkezik-e,  
  -  a keresett szerzőnek milyen művei állnak rendelkezésre, 

 -  egy bizonyos kiadványnak milyen kiadásai vannak meg, 
 -  egy témával kapcsolatban a könyvtár milyen dokumentumokkal rendelkezik. 
 

2. A katalogizálásra felhasznált szoftver 
 

A könyvtárban a művek tartalmi és formai feltárása az iskola által beszerzett jogtiszta 
programmal történik. 
A program használatára jogosult: a könyvtáros. 
A könyvtár állománystatisztikai adatok legalább negyedévente kinyomtatásra kerülnek. 

 
3. A dokumentum típusok 
 

Az egyes dokumentumtípusok bibliográfiai leírása a vonatkozó érvényes magyar könyvtári 
szabványok alapján lehetséges: 

    MSZ 3424/1-78    Bibliográfiai leírás. Könyvek. 
    MSZ 3424/2-82    Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadványok. 
    MSZ 3424/9-88    Bibliográfiai leírás. Hangdokumentumok. 
    MSZ 3424/10-92  Bibliográfiai leírás. Videodokumentumok. 
    KSZ/1                   Bibliográfiai leírás.  Kartográfiai dokumentumok. 
    KSZ/2                   Bibliográfiai leírás.  Elektronikus dokumentumok. 
 
4. A katalógus cédulák tartalma 
A katalógus cédulának tartalmaznia kell a következőket: 

a) raktári jelzet, 
b) a bibliográfiai és besorolási adatokat, 
c) ETO szakjelzeteket, 
d) tárgyszavakat. 

4.1. Raktári jelzet 
Raktári jelzet: a dokumentumok raktári besorolását szolgáló, raktári rend megtartását előse-
gítő speciálisan képzett számok, ill. jelek 
4.2. A bibliográfiai adatok 

A bibliográfiai adatok 
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- cím és szerzőségi közlés adatcsoport 
- főcím, 
- párhuzamos cím, 
- alcím, 
- szerzőségi közlés, 

- kiadás adatcsoport 
- kiadási adat, 

- megjelenés adatcsoport 
- megjelenés helye, 
- kiadó neve, 
- megjelenés időpontja, 

- fizikai jellemzők adatcsoportja 
- terjedelem, 
- méret, 

- sorozati adatcsoport 
- sorozat főcíme, 
- ISSN szám, 
- sorozati szám, 

- megjegyzések adatcsoport 
- terjesztés adatcsoport 

- ISBN szám, 
- kötés, 
- ár. 

Példány adatok: (a dokumentum konkrét példányinak egyedi adatait tartalmazza) 
- azonosító (vonalkód), 
- leltári szám, 
- raktári helye. 

4.3. ETO szakjelzet  
A könyvtári állomány tartalmi feltárása során a könyvek osztályozása az ETO (az ún. 
Egyetemes Tizedes Osztályozás) alapján történik. 

 
5. A könyvtár katalógusai  
 

5.1. Katalógus típusok 
A könyvtár az alábbi katalógusokkal rendelkezik: 

 - raktári katalógus, 
 - szerző katalógus betűrendes leíró katalógus, 
 - cím és sorozatcím szerinti betűrendes leíró katalógus, 
 - szakkatalógus. 

Az egyes katalógusok jellemzői 
A raktári katalógus jellemzői: 

-  A raktári katalógus tartalmazza a könyvtár helyrajzi nyilvántartását. 
-  A raktári lapon található a katalóguscédula helye. 
- A raktári lapok lelőhely, raktári jelzet és betűrend alapján kerülnek rendezésre. 

Betűrendes leíró katalógus jellemzői: 
-  A katalógus kialakítása az általános szabályok (szabványok) szerint történik. 

Szakkatalógus jellemzői: 
- A katalógus tagolása csoportképzéssel történik, osztólapok használatával. 

5.2. A katalógus formája 
A könyvtári katalógus formája: 
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 - cédula, 
 - számítógépes. 

5.3. A katalógus gondozása 
A katalógus gondozása folyamatos, melynek során kiemelt feladat: 

 - a törölt, megsemmisült, leselejtezett kiadványok cédulájának kiemelése, 
 - a katalógusban észlelt hibák korrigálása, 
 - a hiányzó cédulák pótlása. 
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5. számú melléklet 
 
 

A könyvtáros munkakörének leírása 
 
 
 
A könyvtáros tanár, könyvtáros tanító munkaköri leírását a jelen könyvtár SZMSZ melléklete 
határozza meg. 
 
1. Munkakör megnevezése: könyvtáros  
2. A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: az igazgató 
3. A könyvtáros a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, az igazgató irányításával, vala-

mint az igazgató és a gazdasági vezető ellenőrzése mellett látja el. 
4. Munkaideje 
    főállású munkaviszony esetén:                                                 40 óra/hét, ebből 
    nyitva tartás, könyvtári órák:                                                    22 óra/hét, 
    iskolai könyvtári munka, iskolai kapcsolattartás:                          13 óra/hét, 

munkahelyen kívüli felkészülés, könyvtári kapcsolatépítés,      
állománygyarapítás, egyéb, a munkakörével összefüggő más 
tevékenység ellátása:                                                                       5 óra/hét.            

5. A munkakörnek utasítást adó munkakörök: 
• igazgató 
• általános igazgató-helyettes 

6. A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsenek 
7. A munkakör célja: 

A nemzeti köznevelésről szóló törvényben, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, az 
intézmény SZMSZ-ében, valamint annak részeként a Könyvtár SZMSZ-ében előírtak alapján 
a könyvtárosi feladatok ellátása. 

8. A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  
 - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

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

 - Alapító okirat, SZMSZ, Házirend, 
 - Pedagógiai program,  
 - Iskolai munkaterv, tanév helyi rendje. 
9. A munkavégzés helye: 

- az intézmény székhelye: Gyula, Kossuth Lajos u. 26. 
- az intézmény telephelyei: Gyula, Part u. 18. 
                                            Gyula, Sándorhegy 2. 

10. Feladatellátás módja: megbízatás visszavonásáig 
 

A munkakör tartalma 
 

1. Általános szakmai feladatok 
    A könyvtárosi feladattal kapcsolatos általános szakmai feladatok 

-   Ellátja a könyvtár vezetésével, ügyvitelével kapcsolatos feladatokat. 
-   Tevékenysége során tiszteletben tartja az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az erköl-

csi normákat. 
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-   Tevékenysége során kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét. Közösségi 
feladatokat vállal. 

-  Közreműködik és az igazgató megbízás esetén lebonyolítja az iskolai tankönyvellátással 
kapcsolatos feladatokat. 

Együttműködés a szülőkkel 
-   Munkája során együttműködik a szülőkkel és a pedagógusokkal a tanulók személyiségének 

fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában. 
-  A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját a tanulóközösség 

kialakítása, fejlesztése során. 
-  Feladatának ellátása során tiszteletben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és világ-

nézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek gyer-
mekeik. 

Az egyes jogok biztosítása 
-   Gondoskodik a tanulók köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 
-   Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. 
-   Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, intéz-

kedései meghozatalakor. 
  
2. Részletes szakmai feladatok 

A könyvtárosi feladatok 
-  Az igazgató megkeresésére közreműködik a kollégiumi könyvtár működésére vonatkozó 

belső szabályozás elkészítésében és felülvizsgálatában.  
-   Középtávú és éves munkatervet készít a könyvtár működési feltételeinek és tartalmi mun-

kájának fejlesztésére, s azt elfogadásra az igazgatónak felterjeszti. 
-  Figyelemmel kíséri, hogy a könyvtár működésének általános alapkövetelményei fenn-

állnak-e, azaz: 
- A könyvtári alapdokumentumok száma, összetétele megfelelő-e, igazodik-e a kollé-

gium által ellátandó feladatokhoz, 
- Rendelkezésre áll-e a könyvtári dokumentumokról a lelőhely-nyilvántartás, 
- A könyvtár működésének egyéb technikai feltételei biztosítottak-e, pl.: asztalok, szé-

kek, fénymásoló, nyomtató, könyvtári dokumentumok kiadásához szükséges eszközök 
stb. 

- Gondoskodik arról, hogy a könyvtár az előre meghatározott nyitva tartási rendben 
rendelkezésre álljon a tanulók, illetve a pedagógusok részére.  

- Indokolt esetben javaslatot tesz a könyvtár nyitvatartási rendjének módosítására. 
-   A félév és a tanév végén beszámolót készít, tájékoztatja a tantestületet a könyvtárhasználók 

(tanárok, tanulók, egyéb dolgozók) könyvtárhasználatáról. 
-   Részt vesz a könyvtár időszaki és soron kívüli leltározásában. 
A könyvtári alapfeladatok ellátásához kapcsolódó tevékenység 
-   Teljes szakmai felelősséggel végzi az iskolai könyvtár állománykialakítását. 
-  Az igazgató számára összeállítja a könyvtári állomány fejlesztésére vonatkozó elképze-

léseket, melynek során figyelembe veszi: 
 - az oktatás során jelentkező igényeket,  
 - a tanulók jelzéseit,  
 - a pedagógusok elvárásait. 

-   Gondoskodik a meglévő könyvtári gyűjtemények gondozásáról, rendezéséről. 
-  Tájékoztatást nyújt a könyvtárban található dokumentumokról, részletes információt nyújt 

az igénybe vehető szolgáltatásokról. 
-  Közreműködik abban, hogy a könyvtár helyisége tanórai foglalkozás megtartására alkal-

mas legyen, segít a könyvtár működésének, tevékenységének bemutatásában. 
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-   Ellátja a könyvtárhasználattal kapcsolatos szolgáltatási feladatokat az egyéni, és csoportban 
érkező könyvtárhasználók esetében is. 

-   Végzi a könyvtári dokumentumok kölcsönzési feladatait. 
-   Ellátja a könyvtár kiegészítő szolgáltatásnyújtással kapcsolatos tevékenységeket, pl.: 

 - számítógépes információs szolgáltatás,  
 - dokumentum másolás, stb. 

-   Közreműködik  az  iskolai tankönyvellátásban és az igazgató megbízás esetén lebonyolítja 
az iskolai tankönyvellátással kapcsolatos feladatokat (kapcsolattartás, rendelés előkészíté-
se, tankönyvek szétosztása stb.). 

A könyvtár működésével kapcsolatos feladatok 
-   Végzi a beiratkozással kapcsolatos feladatokat, kiállítja az olvasójegyet. 
-   Segíti a tanulók könyvkölcsönzését, segítséget, tanácsot ad a keresett témával, illetve szer-       
    zővel kapcsolatban. 
-   Biztosítja a nyugodt könyvtárhasználathoz szükséges körülményeket. Indokolt esetben fe- 
    fegyelmezi a hangoskodó tanulókat. 
-   Külön figyelmet szentel az olvasóterem nyugalmának. 
-   Ügyel arra, hogy a könyvári dokumentumok ne sérüljenek, ne rongálódjanak meg, erre fi- 
    gyelmezteti a könyvtárhasználókat. 
-   Segíti az elektronikus eszközök (CD, DVD stb.) használatát, és felügyeli azt. 
-  Visszaveszi és kiadja a kölcsönzött könyveket, elvégzi a kölcsönzött könyvekkel kapcso-

latos nyilvántartási feladatokat. 
-   A lejárt kölcsönzési idejű könyvek esetében értesíti a késedelemről a kölcsönzőket. 
-   Könyvrongálás, illetve a könyv visszaszolgáltatás elmulasztása esetén javasolja a kár meg- 
    térítésének előírását az intézményvezető felé. 
-   Ellátja a könyvállomány leltározásával kapcsolatos feladatokat. 
-   Őrzi és az érdeklődők számára átadja a kollégium szervezeti dokumentumait, így különö-

sen: az SZMSZ-t, a Pedagógiai programot, a Házirendet, adatvédelmi szabályzatokat. 
Könyvtári állománykialakítási, nyilvántartási, állományvédelemi feladatok 
-   Javaslatot tesz a könyvtári dokumentumok bővítésének keret összegére. 
-   Rendszeresen tájékozódik a könyvpiacon megjelent könyvekről. 
-   A gyűjtőkör, azon belül is a pedagógusok és a tanuló jelzései alapján szerzi be a könyvtár 

újabb dokumentumait. 
-   Az új dokumentumokat feldolgozza, állományba veszi. 
-   Gondoskodik a könyvtári állomány védelmével, a nyilvántartásokat naprakészen vezeti. 
Tartós tankönyvek kezelésével kapcsolatos feladatok 
-   Gondoskodik a tartós tankönyvek kezeléséről. 
-   Nyilvántartásba veszi a könyveket, illetve kiadja azokat az érintett tanulóknak. 
-   Ellenőrzi a tankönyvek állapotát, szükség esetén javaslatot tesz selejtezésükre, illetve a kár-

térítési igény érvényesítésére a használóval szemben. 
Kapcsolattartás 
-   Az igazgató utasítására kapcsolatot tart fenn: 

 - más iskolai könyvtárral,  
 - a pedagógai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival,  
 - a nyilvános könyvtárakkal, 
 - az intézmény székhelyén működő közkönyvtárral, 

-   Tankönybeszállító, -forgalmazó szervezetekkel 
-    Elvégzi a könyvtárak közötti együttműködéssel kapcsolatos szakmai feladatokat. Javasolja 

a könyvállomány cseréjét az együttműködésben résztvevő könyvtárakkal. 
-   Kapcsolatot tart az iskola más oktatási egységeivel. 
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-    Kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel, munkaközösség-vezetőkkel, szaktanárokkal a pe-  
pedagógiai feladatok ellátásának segítése érdekében, 

-   Együttműködik az oktatástechnikussal és az informatikai rendszergazdával  az audio-vizu-
ális és az informatikai eszközök folyamatos, zökkenőmentes üzemeltetése érdekében, 

A pedagógiai programmal, az oktatás gyakorlati oldalával kapcsolatos feladatok 
-   A pedagógiai program alapján az ismeret átadás, a nevelés módszereit megválasztja. 
-   Megtartja a tantervben rögzített könyvtárhasználati órákat. 
-   Felkészíti a tanulókat az információszerzés kibővülő lehetőségeinek felhasználására, az 
    információk elérésére, kritikus szelekciójára, feldolgozására és a folyamat értékelésére. 
-   Megalapozza a könyvtár „forrásközpont”-ként történő felhasználásával az önműveléshez 
    szükséges attitűdöket. Képességeket, tanulási technikákat. 
-   Közreműködik az alkotó munkára való nevelésben. 
-  Megtanítja a tanulókat a különböző szempontok  szerinti dokumentumok  keresésére  a 

könyvtárban, adatbázisaiban. 
-   A pedagógiai program figyelembe vételével az alkalmazott segédleteket, eszközöket, ruhá-

zati és más felszereléseket kiválasztja. 
Adminisztrációs és tájékoztatási feladatok 
-   Az SZMSZ-ben meghatározott nyilvántartás vezetési szabályok szerint ellátja a munkaidő 

nyilvántartással kapcsolatos feladatokat. 
-  Az intézményvezető utasítása alapján ellát egyes adminisztrációs, illetve ügyiratkezelési 

feladatokat. 
-   Elvégzi a munkájával kapcsolatos közvetlen adminisztrációs feladatokat. 
-   Határidőre elkészíti a munkájával kapcsolatos jelentéseket, beszámolókat, statisztikákat. 
-   Rendszeres tájékoztatást ad a könyvtár új szerzeményeiről (faliújság, iskolarádió, kollégiu-

mi rádió, iskolaújság, és egyéb módokon). 
-   Az iskolai munkatervben meghatározott feladatokat (a nevelési értekezlet, évfordulós ese-

mények, tanulmányi versenyek, vetélkedők, stb.) ajánlójegyzék összeállításával, ajánlásá-
val segíti. 

-   Igény szerint tájékoztatást végez, irodalomkutatással, témafigyeléssel is foglalkozik. 
Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 
-  Haladéktalanul értesíti az intézményvezetőt arról, ha a tanuló veszélyeztetettségét tapasz-

talja vagy gyanítja. (Javasolja a gyermekjóléti szolgálat értesítését.) 
Munkához szükséges ismeret megszerzése 
-   A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 
-   Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja (lega-

lább a hétévenkénti továbbképzésben részt vesz). 
Informatikai eszközök használata 
-  Az intézmény informatikai szabályzatában foglaltak betartásával alkalmazza az intézmény 

informatikai és irodai műszaki berendezéseit. 
Egyéb munkaköri feladatai 
A nevelő és oktató munkával összefüggő egyéb feladatok: 
• Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet, 
• Részt vesz a nevelőtestület munkájában, 
• Részt vesz a hátrányos helyzetű tanulók képességeinek fejlesztésében, 
• Részt vesz a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztésében, 
• Részt vesz az iskola és a kollégium kulturális életének szervezésében (ünnepélyek szer-

vezése, lebonyolítása), 
• Közreműködik és igény szerint szervezi a szabadidő hasznos elöltését, 
• Közreműködik a tanulók felügyeletének ellátásában, 
• Ellátja a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat, 
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• Segíti a diákönkormányzat munkáját 
• Ellátja az igazgató által meghatározott egyéb feladatokat. 
Felelősség 
-   Felelős az átvett eszközökért, könyvtári dokumentumokért. 
-   Munkája során be kell tartania a munkavédelmi, balesetelhárítási-, környezetvédelmi-, 

vagyonvédelmi szabályokat. 
 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 
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ISKOLAI  KÖNYVTÁR  GYŰJTŐKÖRI   
SZABÁLYZATA 

 
I, Általános adatok, a szabályzat célja 
 

Az iskola neve: Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai 
 
Az iskola képzési profilja, kiemelt szakmai területek: 

• gimnáziumi képzés 
• szakközépiskolai (kifutó) szakiskolai képzés 
• szakgimnáziumi (kifutó szakközépiskolai) képzés 
• érettségi utáni szakképzés 
• felnőttek középiskolája (gimnázium, szakközépiskola) 
• felzárkóztató oktatás, HÍD programok 
• esti, levelező, távoktatásos tagozatos képzés 
• iskolarendszeren kívüli szakképzés 
• kollégiumi nevelés-oktatás 

 
Az oktatott szakmák irányultsága szakmacsoportonként: 
- Kereskedelem-marketing, üzleti 

adminisztráció  
- Vendéglátás-turisztika  
- Informatika szakmacsoport  
- Szociális szolgáltatások  
- Mezőgazdaság  
- Élelmiszeripar  
- Építészet  
- Könnyűipari  
- Közgazdaság  

- Közlekedés 
- Egészségügy  
- Oktatás  
- Művészet, közművelődés, 

kommunikáció  
- Egyéb szolgáltatások  
- Rendészet, honvédelem és 

közszolgálat  
- Ügyvitel  

 
Kiemelt nevelési célkitűzések jelmondatokban 

 
„Mindenkinek esélyt adni”  
„Tisztesség, becsület, szakértelem” 
„Hit, remény, szeretet” 

 
A tanulók szocio-kulturúlis helyzete 
 
Tanulóink jelentős része valamilyen szempontból hátrányos, vagy halmozottan hátrányos 
helyzetű fiatal, akik viszonylag szűk érdeklődési körűek. Sokan közülük csonka családban, nagy 
százalékban nem megfelelő életmódot folytató és a gyermekükkel szemben érdektelenséget 
mutató szülőkkel élnek együtt, nehéz anyagi körülmények között, ingerszegény környezetben. 
 
Az iskolai könyvtár környezete 
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Településünkön jól működő és gazdag kínálatú, széles szolgáltatásokat nyújtó, esztétikus környe-
zetű városi könyvtár folytatja tevékenységét. Emellett városunktól 13 km-re, Békéscsabán 
megyei könyvtár működik szintén gazdag, sokrétű kínálattal. 

 
A szabályzat célja 
A szabályzat célja, hogy a könyvtár a gyűjtőköri szabályzat alapján előre meghatározott, jól 
átgondolt, felépített, megtervezett körben gyűjtse az oktatási, nevelési munka információs bázisát 
jelentő kiadványokat. 
A könyvtári gyűjtemény folyamatos fejlesztése az intézmény könyvtárának alapfeladata. 
A gyűjtemény fejlesztése – az állományszervezési stratégia figyelembevételével - a jelen 
gyűjtőköri szabályzatban meghatározottak szerint történik. 
 

II, Az állományszervezés alapelvei 
 
Az állományszervezés legfőbb alapelve, hogy a rendelkezésre álló könyvek és kiadványok 
segítsék az oktatási intézményben tanulókat és a pedagógusokat abban, hogy 
- az intézmény nevelési-oktatási céljai megvalósuljanak, 
- az intézmény pedagógiai programjában meghatározott célok megvalósíthatóak legyenek,  
- a hátrányos helyzetűek esetében az esélyegyenlőségi elvek érvényesüljenek. 
A könyvtár könyv, illetve egyéb kiadvány állományának kialakításakor, fenntartásakor, fejlesz-
tésekor a következő alapelveket kell figyelembe venni: 
- a könyvek esetében a könyvállomány szervezés alapvetően a könyvtárral szembeni igények 

alapján történik, figyelembe véve a különböző igényszinteket,  
- egyéb kiadványok esetében alapvetően a könyvtárral szembeni igényeket és igényszinteket kell 

figyelembe venni,  
- az ajándékba kapott könyvek, kiadványok esetében az igényszintektől részben el lehet tekin-

tetni,  
- csere esetében a jelenlegi és várható igényekhez, igényszintekhez kell igazodni. 
A könyvtári gyűjtemény összetételének alakítása, illetve a könyvtári könyv, valamint kiadvány 
állomány fejlesztésének megvalósítása során figyelembe kell venni még a könyvtár meglévő 
gyűjteményének jellemzőit, valamint a könyvtár szerepét a könyvtári információs rendszerben. 

 
III, A könyvtár állománya 

 
1. A könyvtár jelenlegi állománya: több, mint 10.000 db könyv, dokumentum, audiovizuális 

ismerethordozó, számítógépes adathordozók. Ebből kurrens 73% kurrens, 27% inkurrens. A 
rendelkezésre álló könyvállomány jelentős részben lefedi a nevelés és oktatás igényeit. A 
szakkönyv-ellátottság kielégítőnek mondható, hiányosságok elsősorban a kötelező és az 
ifjúsági regények példányszámában vannak.  A könyvtár állománya azonban folyamatosan 
növekszik, bővül. 

2. Az állomány fejlesztésének alapja az iskola éves költségvetése. 
3. A gyarapítási tevékenységet kiegészítő állományapasztás (profiltisztítás) a jogszabályban 

előírt időszakonkénti állományellenőrzéssel együtt történik. 
4. A gyűjtés területei: 

• Időbeli határa: az elmúlt hatvan és anyaga, ideértve a legfrissebb könyvtermést is. 
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• Nyelvi határa: elsősorban magyar, figyelemmel az idegen nyelvek tanítási igényeinek 
és a térségben élő nemzetiségek nyelveire is. 

 
IV,  A könyvtári állományszervezésnél figyelembe veendő igényszintek 

 
1. Törekedni kell az iskolában oktatott közismereti és szakmai területek, valamint azok 

tudományterületeihez kapcsolódó beszerzésekre, így: 
a)  az intézményben alkalmazott tankönyvek és segédletek – a helyi tankönyvellátási 

rendszerrel összhangban történő – fejlesztésére, lehetőleg több példány beszerzésével,  
b)   a kötelező és ajánlott olvasmányoknak - az anyagi lehetőségek szerinti -  több példány-

ban való beszerzésére, illetve ezek feldolgozását segítő „Olvasónaplók”, kapcsolódó 
filmek,  

c)    szakkönyveinek egy-egy példányban történő beszerzésére, különösen 
- kézikönyvek 
- egyéb bibliográfia beszerzése, 

d)   szaktantárgyakhoz kapcsolódó elméleti ismeretközlő irodalom és történeti összefogla-
lók, 

e)   legfontosabb folyóiratok, napilapok, szaklapok egy-egy példányban történő beszerzésé-
re. 

2. Törekedni kell pedagógusok szakmai ismereteinek fejlesztését célzó szakkönyvek, ismeret-
terjesztő kiadványok beszerzésére legalább egy-egy példányban. 

3. Cél, hogy az iskola és a kollégium tanulóit leginkább érdeklő területekhez kapcsolódó köny-
vek és kiadványok rendelkezésre álljanak, így különösen: 
- pályaválasztásról, a továbbtanulás lehetőségeiről, a felvételi követelményekről megjelent 

kiadványok, 
- a számítástechnikai kiadványok, legfontosabb folyóiratok, 
- a szakmai kiadványok, legfontosabb folyóiratok, 
- a sportokkal kapcsolatos kiadványok, 
- klasszikus és kortárs szerzők művei – melyek alkalmasak a tanulók olvasási kedvének, haj-

landóságának növelésére,  
- hobbikkal kapcsolatos kiadványok. 

4. Támogatni kell a nyelv iránti érdeklődés miatt keletkezett igényeket. Ennek érdekében a 
tanulók összetételét, az oktatott nyelveket kell figyelembe venni, ezzel kapcsolatban 
biztosítani kell: 
- többféle tankönyvet és tankönyv segédletet,  
- a nyelvismeret fejlesztését segítő irodalmat,  
- idegen nyelvű kiadványokat, 
- nyelvtanulást segítő egyéb segédanyagokat (CD-ket, filmeket, stb.). 
Ezen felül biztosítani kell a tanulók érdeklődésének megfelelően az európai nyelvekkel 
kapcsolatos szótárakat, alapvető nyelvkönyveket. 

5. Be kell szerezni a helytörténeti, helyismereti irodalom dokumentumait is legalább egy-egy 
példányban. 

6. A könyvtárban meg kell őrizni minden, az iskolában és a kollégiumban keletkezett irodalmi 
jellegű kiadványt, így: az iskolai és a kollégiumi újságokat, évkönyveket; ünnepségekről, 
előadásokról készített videofelvételt stb. 
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V, A gyűjtemény formai meghatározása 
 

A könyvtár gyűjtőköre dokumentum típusok szerint 
1. Nyomtatott dokumentumok  

a) Könyvek /szépirodalmi, tudományos, tankönyvek, atlaszok stb./ 
b) Időszaki kiadványok /periodikák/ 
c) Egyéb nyomtatványok, dokumentumok /pl.: kották/ 

2. Audiovizuális ismerethordozók /diák, hanglemezek, magnókazetták, CD-k, video-felvé-
telek/ 

3. Számítógéppel olvasható ismerethordozók, programok /CD-ROM-ok stb./ 
4. Egyéb /kéziratok, pedagógiai programok, tanulói pályamunkák, a tanárok kéziratai, muze-

ális anyagok stb./ 
 

Kézikönyvtári állomány: 
Gyűjtendőek a műveltségi területek alapdokumentumai az életkori sajátosságok figyelembe 
vételével: általános és szaklexikonok, általános és szakenciklopédiák, szótárak, fogalom-
gyűjtemények, kézikönyvek, összefoglalók, adattárak, atlaszok, térképek, tankönyvek. 
Ismeretközlő irodalom: 
Gyűjtendőek a helyi tantervnek megfelelő ismeretterjesztő és szakkönyvek, a tantárgyakhoz 
meghatározott házi és ajánlott olvasmányok, a tanulói munkáltatáshoz használható dokumen-
tumok. 
Szépirodalom: 
Gyűjtendőek a tantárgyak tantervi és értékelési követelményeinek megfelelő kiadványok, a 
tantervben meghatározott antológiák, házi és ajánlott olvasmányok, életművek, népköltészeti 
alkotások. 
Pedagógiai gyűjtemény: 
Válogatva gyűjtendőek a pedagógiai szakirodalom és határtudományainak dokumentumai:  

• Pedagógiai és pszichológiai lexikonok, enciklopédiák. 
• Fogalomgyűjtemények, szótárak. 
• Pedagógiai, pszichológiai és szociológiai összefoglalók. 
• A pedagógiai programban megfogalmazott nevelési és oktatási célok megvalósításához 

szükséges szakirodalom. 
• A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszertani irodalma. 
• A tantárgyak módszertani segédkönyvei, segédletei. 
• A tanításon kívüli foglalkozásokhoz kapcsolódó szakirodalom. 
• Az iskolával kapcsolatos jogi, statisztikai szabálygyűjtemények. 
• Oktatási intézmények tájékoztatói. 
• Általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratok. 
• Az iskola történetéről, névadójáról szóló dokumentumok. 

Könyvtári szakirodalom (segédkönyvtári anyag): 
Válogatva gyűjtendőek a következők: 

• A könyvtári munka módszertani segédletei, összefoglaló munkák. 
• Könyvtári jogszabályok, irányelvek. 
• Az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványok, folyóiratok. 
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VI, A könyvtári könyv- és kiadvány állomány hatályos stratégia és gyűjtőkör 
szerinti szerkezetének módosítása 

 
A könyvtári könyvállomány szerkezetének módosítása során lehetőség van: 

- a kiadványok vásárlására,  
- ajándék elfogadására,  
- csere felajánlására és elfogadására, 
- tervszerű állományapasztás. 

 
1.  A kiadványok vásárlása 

A kiadványok vásárlása érdekében adott évre vonatkozó tervet kell készíteni. A kiadási 
összegre vonatkozó javaslatot továbbítani kell az igazgatónak.  
A könyvek, kiadványok vásárlása, megrendelése az igazgató, illetve az általa felhatalmazott 
személy joga. 

2.  Ajándék elfogadására 
Amennyiben a könyvtár részére könyv, illetve egyéb kiadvány felajánlás érkezik, vizsgálni 
kell, hogy azok illeszkednek e a könyvtár gyűjtőkörébe.  
Az oktatási intézmény nevelési-oktatási elveivel, céljaival össze nem illő könyveket, 
kiadványokat nem szabad elfogadni, kivéve, ha azok jellegük miatt más könyvtárak számára 
értékesek lehetnek s így csere felajánlásként a kollégiumi könyvtár hasznára válhatnak. 

3. Csere felajánlása és elfogadása 
A kollégiumi könyvtár a meglévő kiadványainak, könyveinek hatályos állományfejlesztési 
stratégiája és gyűjtőköre alapján felajánlhatja cserére a könyvtárba nem illeszkedő kiad-
ványokat, könyveket más könyvtár számára.  
A felajánlott kiadványokért a könyvtár gyűjtőkörébe jobban illeszkedő kiadványokat lehet 
elfogadni. 

4. A tervszerű állományapasztás 
Ismeretterjesztő és szakkönyvek esetében az ismeretanyagában elavulttá vált dokumen-
tumokat, valamint a már megváltozott adatokat, szabványokat stb. tartalmazó dokumen-
tumokat is ki kell vonni az állományból. A bővített, átdolgozott változatok megjelenése után 
tartalmi elavulás okán szintén ki kell vonni a régebbi példányokat. Az időközben megvál-
tozott gyűjtőkör, illetve olvasói igény csökkenésével a fölöslegessé vált példányokat is töröl-
ni kell az állományból. 

Az állományapasztás egyéb okai közé tartoznak az elrongálódott, olvasó által elvesztett, elemi 
kár, lopás miatt megsemmisült dokumentumok. Az állomány ellenőrzés során hiányzó doku-
mentumokat is törölni kell az állományból. 
Az állományapasztásra engedélyt - a könyvtáros írásbeli előterjesztése után - az igazgató ad. 

 
VII,  A könyvtár használatának szempontjai: 

  
Az állomány a használat szempontjából három nagyobb – a raktárban is megjelenített – 
csoportra oszlik. 

1. Kézikönyvtár: állományra nem kölcsönözhető 
2. Törzsállomány:  a  gyűjtemény  legnagyobb,  legkeresettebb,  kölcsönözhető  része, két na-

gyobb raktári csoportba rendezve: ismeretközlő irodalom és szépirodalom. 
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3. Külön gyűjtemények (periodikumok, AV-anyag, muzeális gyűjtemény, kéziratok stb.) 
 

VIII, A gyűjtemény tartalma 
 

A könyvtár az iskola információs központja, tehát elsősorban a nevelést, tanítást és tanulást 
kívánja szolgálni. Mindazok a dokumentumok, melyek ezekhez  folyamatokhoz szorosan 
kötődnek, a gyűjtemény főgyűjtőkörét jelentik. Azokhoz az ismert –, illetve tevékenység-
területeknek a dokumentumai, melyek közvetve kapcsolódnak az iskola tartalmi munkájához 
mellékgyűjtőkört képeznek. 
 
A, Főgyűjtőkör 
1. Az iskola információs feladataihoz és a tanított tantárgyakhoz kötődő kézikönyvek és 

összefoglaló szakmunkák korszerű, hiteles és széleskörű ismeretekre figyelő válogatásban  
                                                                                                               1 pld. 

 
2. A pedagógiai programban és a tantervekben meghatározott nevelési és tanulmányi célok 

eléréséhez szükséges szak—és ismeretterjesztő művek a színvonalra figyelő válogatásban a 
tanulólétszámtól függően                                                                                              2-5 pld. 

 
3. Házi és ajánlott olvasmányok teljességgel 5, ill. 10 tanulónként                                    1 pld. 
 
4. A nevelési célokhoz felhasználható, ill. az egyes tantárgyi ismereteket kiegészítő 

olvasmányos ismeretközlő és szépirodalom erkölcsi és szakmai értékekre figyelő 
válogatásban                                                                                  1-2 pld. 

 
5. A szakmai profilban megfelelő elméleti és gyakorlati szakkönyvek a szaktanárok 

véleménye alapján válogatva, az általuk javasolt példányszámban 
 
6. Pedagógiai és pszichológiai alapvető szakmunkák és pedagógiai munkát érintő 

résztanulmányok a színvonalra figyelő válogatásban                                                     1 pld. 
 
7. A könyvtári munkához szükséges szakirodalom 

szakmai szempontok szerint válogatva                           1 pld. 
 

8. a. Az iskolában használt tankönyvek tantárgyanként                                     1 pld. 
 
b. Módszertani kiadványok, tanári kézi – és segédkönyvek  

a tanárok választása szerint, de legalább tantárgyanként                        1 pld. 
    

c. A nyelvtanulást segítő idegen nyelvű kiadványok a szaktanárok véleménye alapján 
válogatva, az általuk javasolt példányszámban 

 
9. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok és egyéb segédletek (hivatali 

segédkönyvtár)                                                              1 pld. 
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10. Az iskola történetét, működését, névadóját bemutató kiadványok                                 1 pld.
           
11. Egyéb  

 
B. Mellékgyűjtőkör 
1. A tantárgyakhoz közvetlenül nem kötődő, de általános érdeklődésre számot tartó 

kézikönyvek és összefoglalóművek korszerűségre, hitelességre és színvonalra  
    figyelő válogatásban                                                                                                          1 pld. 
 
2. A tantárgyakhoz közvetlenül nem kötődő, azokat kiegészítő, vagy az  
    érdeklődést felkeltő ismeretanyag dokumentumai a színvonalra figyelő  
    erős válogatásban                                                                         1 pld. 
 
3. A tanulók érdeklődésére számot, vagy azt felkeltő klasszikus 

és modern szépirodalmi olvasmányok 
művészi és nevelési / erkölcsi értékekre figyelemmel válogatva                                 2-5 pld. 

 
4. A tanórán kívüli foglalkozásokhoz felhasználható dokumentumok 

a foglalkozások jellegének megfelelő válogatásban                         1 pld. 
 
5. Egyéb (pl. rövid életű kiadványok – brosúrák --, melyek gyors elavulásuk miatt nem 

tartozhatnak az állomány törzsanyagába, de átmenetileg szükségesek és keresettek.) 
 
A fent megadott példányszámok művenként értendők. 
 

IX, Az időszaki kiadványok gyarapítása a fenti fő- és mellékgyűjtőkörben megha-
tározott szempontok szerint történik. 

 

A. Tartalmi csoportok: 
1. Általános tájékozódást szolgáló napi—és hetilapok, folyóiratok 
2. Pedagógiai szaksajtó 
3. Iskola működéséhez, gazdasági és ügyviteli munkájához szükséges periodika: közlönyök, 

pályázatokat ismertető periodikusok stb. 
4. A pedagógiai programhoz és a tantervi anyaghoz kapcsolódó szak-, ismeretterjesztő és 

szépirodalmi folyóiratok 
5. Számítástechnikai periodikus dokumentumok 
6. A nyelvtanulást segítő idegen nyelvű periodika 
7. Évkönyvek 
8. Könyvtári és könyvtár-pedagógiai szaksajtó 
 
B. A gyűjtés, illetve a tárolás időbeli határai: 
10   évig őrzi a könyvtár a 2.pontban felsoroltakat  
20   évig őrzi a 3.pontban felsoroltakat 
10   évig őrzi a könyvtár az általános és szakmai folyóiratokat 
  1   évig őrzi a könyvtár a napi és hetilapokat 
50 évig őrzi a könyvtár az évkönyveket 
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A KOLLÉGIUMOK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
 

 
I. A működési szabályzat hatálya: 
 

A szabályzat hatálya kiterjed: 
 
 - a kollégiumban lakó tanulókra 
 - a kollégiumi megbízottakra 
 - a pedagógusokra 
 - a nem pedagógus munkakörben dolgozókra, 
         - a kollégium területére belépő más személyekre. 

 
A Kollégiumi Működési Szabályzat az iskolai szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) 
melléklete, a jelen kollégiumi működési szabályzatban nem szabályozott kérdésekre az iskolai 
SzMSz és a vonatkozó jogszabályok  szabályai az irányadók. 

 
II. A kollégium feladata, rendeltetése: 
 

1. A kollégiumba felvételt nyerhetnek azok a tanulók, akik kérik felvételüket és 
körülményeik kollégiumi elhelyezésüket indokolttá teszik. 

 
2. A kollégium: 

-   Otthont nyújt a tanulóknak 
-   Önképzési lehetőséget nyújt. 
-   Lehetőséget ad az önmegvalósításra, a tehetséggondozásra, a művelődés, a test- 
    edzés, a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésére, a vallásgyakorlásra. 
-   Feladatait, tevékenységét a tanulók közösségének aktív közreműködésével való- 
    sítja meg, a közösségi élet a diák-önkormányzat segítségével valósul meg. 
-   Különösen fontos feladata a hátrányos, halmozottan  hátrányos helyzetű tanulók 
    szocializációja, készség-, képességfejlesztés, a felzárkóztatás. 
-   Segítséget ad az iskolai tanulmányok sikeres elvégzéséhez, kiegészíti, elmélyíti 
    ismereteiket. 
 

3. A kollégiumok négy épületben működnek: 
a./ „A” (Don Bosco) Kollégium: Gyula, Kossuth L. u. 26. 
     „B” (Szívház) Kollégium: Gyula, Kossuth L.u.16. 
     „C” Kollégium: Gyula, Part u. 18. 
 
 
Az épületek a közösségi életet és mozgalmi tevékenységet tekintve szerves egységet 
alkotnak. 

 
4. A kollégium pedagógiailag, gazdaságilag, szervezetileg az iskola szerves részét képezi. 
 
5. A kollégiumok élén kollégiumvezető áll, akinek munkáját a kollégiumvezető-helyettes és 

a kollégiumi megbízottak segítik.  
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III. Tanulókra vonatkozó rendelkezések: 
 

1. Jogok, kötelezettségek: 
Minden tanulónak joga és kötelezettségei vannak. A jogokat a kötelességek teljesíté-
sével összhangban kell gyakorolniuk. A tanulók jogait, kötelességeit részletesen a 
kollégiumi, valamint az iskolai Házirend tartalmazza. 

 
2. Felvétel: 

A kollégiumba való felvételt a tanulók egyéni kérelem útján kérhetik. A felvételről a 
kollégiumi megbízottak javaslata alapján az iskola igazgatója dönt. Tanulószerződéssel 
rendelkező tanulót a kollégiumba fel kell venni. 
 
Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek a többgyermekes családok gyermekei, az 
árva, félárva és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók. 
 
A felvétel egy tanévre szól, a kollégiumi elhelyezési kérelmeket évente meg kell újítani. 
A tanköteles korú tanulók kollégiumi elhelyezését biztosítani kell.  

 
A tanév közben érkező igényeket szabad férőhely esetén ki kell elégíteni. 
 
A gyámhatóság által kezdeményezett felvételt soron kívül kell teljesíteni. Állami 
gondoskodás alatt álló tanuló elhelyezését - a törvényes képviselő kezdeményezésére - 
biztosítani kell. 

 
A kollégiumba való felvételről, elutasításról a szülőket írásban kell érvényesíteni. 
 
A határozat elleni fellebbezést a kézhez vételtől számítva 15 napon belül az iskola 
igazgatójához kell benyújtani. 
 
A kollégiumi tagság megújítását a kollégium nevelő-testülete az alábbi szempontok 
szerint mérlegeli: 

 - tanulmányi munka képesség szerinti eredménye 
 - közösségi tevékenység színvonala 
 - az előző tanévben mutatott magatartás 
 - szociális helyzet. 

 
3. Kollégiumi térítési díj: 

A kollégiumi elhelyezés ingyenes, azonban az étkezést a jogszabályok szerinti 
mértékben téríteni kell.  
 
A térítési díj befizetése a minden évben meghatározott időpontig csekken, vagy 
személyesen lehetséges. Az étkezési térítési díjat a hónap minden munkanapjára fizetni 
kell, kivéve, ha a tanuló távolmaradását három munkanappal korábban jelzi. 

 
4. A kollégiumi tagság megszűnése: 

Megszűnik a kollégiumi tagság: 
 

-  A tanév utolsó napján, illetve, ha az iskolával fenntartott tanulói  
 jogviszony megszűnik. 
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-  A kollégiumból fegyelmi határozattal kizártak esetén a jogerőre  emelkedés 
napján. 

-  Az étkezési térítési díjhátralék/ez legfeljebb három havi díj lehet/ miatti 
megszűnésről szóló döntés jogerőre emelkedése napján. 

- Azok esetében akik lemondanak - kiskorú esetén szülői engedéllyel- a 
kollégiumi tagságukról, a bejelentésben megjelölt napon. 

 
Kiskorú tanuló esetén díjhátralék miatt az iskola igazgatója köteles a hatáskörrel 
rendelkező területileg illetékes szerv intézkedését kérni. 
 

5. Diákönkormányzat: 
A kollégiumi közösségi életet a diákönkormányzat irányítja. 
A közösségi élet legfőbb irányító szerve a kollégiumi közgyűlés, illetve a kollégiumok 
küldöttközgyűlése. A diákönkormányzat jogait, kötelességeit a jog-szabályok, valamint 
a házirend részletezi. 
 

6. A tanulók véleménynyilvánításának színterei: 
Szervezett formában: 
 - diákközgyűlés, melyet évente két alkalommal kell összehívni, 
 - az egyes kollégiumok helyi diákönkormányzatai. 
 
A véleménynyilvánítás írásban vagy szóban egyéni úton is lehetséges. 
 

7. A tanulók értékelése, jutalmazása, büntetése: 
A tanulók kollégiumi teljesítményét, munkáját a csoportvezető tanár és a  csoport 
diákönkormányzati tagjai, a nevelő-testület által jóváhagyott szempontok alapján 
értékeli. 
 
Az egyes tanulók értékelését - a személyiségi jogok tiszteletben tartásával - a tanuló 
jelenlétében, csoportfoglalkozás keretében kell ismertetni és elfogadtatni. 
 
Jutalmazás: 
 
A kollégiumi közösségek vagy egyes tanulók tanulmányi közösségi munkájában, 
magatartásában, egyéb tevékenységében elért eredményeket jutalmazni kell. A 
dicséretet, a jutalmat a közösség előtt kell átadni.  
A jelentősebb jutalmakról, dicséretekről a tanuló osztályfőnökét és szüleit /gondozóit / 
is tájékoztatni kell. 
 
A jutalmazás formái, fokozatai: 
 - dicséret: szóbeli, vagy írásbeli (nevelőtanári, kollégiumi nevelőtestületi, 
            kollégiumvezetői, igazgatói),  
 - kedvezményekben való részesítés, 
 - tárgy-, vagy pénzjutalom, 
           - Don Bosco Díj (a legjobb végzős kollégista tanulónak). 
 
A részletes szabályokat az iskolai és a kollégiumi házirend tartalmazza. 
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8. A kollégiumi tanulók fegyelmi felelőssége: 
Az a tanuló, aki a kollégium rendjét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi, 
fegyelmi büntetésben részesíthető. 
 
A fegyelmi büntetés nevelő célzatú, megtorló vagy megalázó nem lehet. 
Testi fenyítést alkalmazni tilos! 
 
A fegyelmi büntetéseket a köznevelési törvény határozza meg. 

 
Fegyelmi intézkedések: 
- szóbeli figyelmeztetés (nevelőtanári, csoportvezetői, kollégiumvezetői) 
- írásbeli figyelmeztetés (nevelőtanári, csoportvezetői, kollégiumvezetői) 
- írásbeli megrovás (csoportvezetői) 
- írásbeli intés (nevelőtanári, csoportvezetői, kollégiumvezetői) 
- megbízatás visszavonása. 
A megbízatás visszavonás a kollégiumi megbízottak hatáskörébe tartozik. 

 
A részletes szabályokat az iskolai és a kollégiumi házirend tartalmazza. 
A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályait az iskolai SZMSZ tartalmazza. 

 
9. Házirend: 

A házirendet a diákönkormányzat véleményezésével a nevelő-testület határozza meg. A 
házirend rögzíti a tanulók jogait, kötelességeit, valamint a kollégiumi élettel kapcsolatos 
egyéb rendelkezéseket. 
 
A házirendet jól látható helyen ki kell függeszteni. Előírásait a tanév elején és szükség 
szerint a tanév során meg kell beszélni a tanulókkal, a felnőtt dolgozókkal, a szülőkkel. 
 

       10. Napi- és hetirend: 
     A kollégiumi élet kereteit a házirend, a napirend és a hetirend szabályozza. 

 
A napi- és hetirendet az egyes nevelési egységek pedagógusaiból szerveződő kol-
légiumi szakmai munkaközösség határozza meg.  
 
A csoportok számára szervezett foglalkozások rendszerét a hetirend tartalmazza.   

 

11. Távolmaradás, mulasztás igazolása:  
A kollégiumi foglalkozásokról távolmaradó kollégista köteles a foglalkozás vezetőnél 
igazolni távollétét. Előzetes távolmaradási, vagy távozási engedélyt a szülő írásban 
kérhet.  
 
Az igazolatlan mulasztások okainak felderítése és az eljárás   megindítására történő 
javaslattétel a csoportvezető nevelőtanár feladata. 
 
A részletes szabályokat a kollégiumi házirend tartalmazza. 
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IV. A kollégium vezetése, alkalmazottai: 
 

1. Kollégiumvezető: 
A kollégiumvezetőt az igazgató bízza meg, megbízatása visszavonásig érvényes. 
 
Feladata: 

 
- a kollégiumi nevelőtestület vezetése, irányítása 
- a személyi feltételek, a szervezeti és tárgyi feltételek koordinálása 
- felügyeli az adott kollégium pedagógiai szakmai munkáját, az iskola által 

képviselt etikai, erkölcsi normák betartását 
- beszámol a kollégiumok munkájáról, elkészíti a kollégiumi nevelőtanárok 

munkaköri leírását, a kollégiumok házi- és napirendjét 
- közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi munkákban 
- ellenőrzi a kollégium napi-és házirend végrehajtását 
- elkészíti az ügyeleti beosztást, ellenőrzi az ügyeleti munkák végrehajtását 
- nyilvántartja és jelenti a vagyontárgyak megrongálását, jelzik a szükséges 

javítások számát, jellegét 
- segíti a diákönkormányzat munkáját 
- kezdeményezi fegyelmi eljárás megindítását, a tanulók jutalmazását 
- ellenőrzi az adminisztrációs munkák elvégzését 
- javasolja a közvetlen irányításuk alá tartozó pedagógusok jutalmazását, 

büntetését 
- elkészíti a kollégium éves programkínálatát, tervezi a kollégium pedagó-giai 

tevékenységét 
-  tervezi, irányítja és összehangolja, ellenőrzi a kollégium szabadidős 

programjainak rugalmas rendszerét 
minősíti a nevelőtanári munkavégzést,  
értékeli a kollégium éves munkáját 

- a kollégiumok vezetőjeként, mint az intézmény vezetőségének tagja, 
bekapcsolódik az iskola nevelő-oktató munkájának tevékenységébe, 
értékelésébe, innovációs törekvéseibe 

 
2. Kollégiumvezető-helyettes: 

A kollégiumvezető-helyettest az igazgató bízza meg, megbízatása visszavonásig 
érvényes. 
A kollégium vezető-helyettes a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, illetve 
a további – munkakörnek közvetlenül alárendelt – vezetői munkaköröket ellátók 
bevonásával, a feladat ellátására történő utasítással látja el. 
Feladatait a kollégiumvezető irányításával látja el. 
A kollégiumvezető akadályoztatása esetén ellátja a kollégiumvezetői feladatokat. 

 

3. Kollégiumi megbízottak: 
Az egyes kollégiumi egységek élén az igazgató által megbízott kollégiumi 
megbízottak állnak, melyek feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 

 
 4.   Nevelőtanár: 

A nevelőtanárok megfelelő felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek, akik 
főállásban, túlórában látják el feladatukat. 
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A nevelőtanár fő feladata, hogy megfelelő pedagógiai felkészültséggel és önállóság-
gal céltudatosan válassza ki és használja fel a kollégiumi élet által biztosított 
nevelőhatásokat és lehetőségeket a fiatalok személyiségének sokoldalú, harmonikus 
kibontakoztatása érdekében. 
Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.  

 
  5.  Gyermekfelügyelő: 
 Megfelelő középfokú pedagógiai végzettséggel rendelkező szakember. Munkáját a 

csoportvezető pedagógussal együttműködve, annak irányításával végzi. 
 
 Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 

 
  6.  Kollégiumi nevelőtestület: 

Az iskola nevelőtestületének szerves része, a kollégiumi nevelőtanárok, gyermek-
felügyelők alkotják. 
 
Az egyes kollégiumok pedagógusai egy nevelőtestületet alkotnak. 
A nevelőtestület döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a 
külön jogszabályban meghatározott eseteket. 
 
A nevelőtestület tagjainak személyes ügyeire vonatkozó, a pedagógusok és tanulók 
magatartását, munkáját értékelő megbeszélések , értekezletek vitaanyaga szolgálati 
titok. Azt a nevelőtestület minden tagja köteles megőrizni. 
 
A kollégiumi nevelőtestület működésének további kérdéseire vonatkozóan az iskolai 
nevelőtestületre vonatkozó szabályok az irányadók. 
 

6. Technikai személyzet: 
A takarítónők, a konyhai dolgozók, karbantartók munkaköri leírásuknak megfele-
lően, a gondnok irányításával végzik feladatukat.  
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V.   A kollégium munkarendje: 
 

A kollégiumok munkarendjük kialakítása során figyelembe veszik az anyaiskola, valamint 
a kapcsolódó iskolák munkarendjét. 

 
A kollégiumba felvett tanulókból csoportokat kell kialakítani. Az egyes csoportok 
létszámát és összetételét a helyi körülmények figyelembevételével a kollégiumi 
nevelőtanárok véleményének meghallgatása után a kollégiumvezető határozza meg. A 
csoportok átlaglétszáma 25 fő. 

 
A csoportok számának változásáról (összevonás, bontás) a nevelőtestület javaslatának 
figyelembevételével az iskola igazgatója dönt. 
 
Hétvégi bennmaradáshoz: 

 -   15 fő kollégistáig lehet ügyeletet tartani. 
-  15-30 fő kollégistáig a nappal fele idejében foglalkozást kell tartani, csak a 

másik fele lehet ügyelet. 
 -   30 fő felett a napirend betartásával foglalkozást kell tartani. 
 

A kollégisták kezdeményezésére alakult közösségek működéséhez ki kell kérni az 
iskolaigazgató egyetértését. 
 
A kollégisták napi életének irányításában jelentős a naposi és a tanári ügyeletesi feladatok 
ellátása. 

 
Az intézménybe belépő szülők, látogatók (délután és este) az arra kijelölt helyen várakoz-
nak addig, amíg a naposi szolgálat értesíti a kollégiumvezetőt, vagy a  kollégiumi meg-
bízottat, a nevelőtanárokat, illetve a tanulókat. 
 
A kollégiumi ünnepségek, rendezvények időpontját a tanévi programban felelősi rend-
szerrel a házirend tartalmazza.  

 
Kötelezően biztosítandó  foglalkozások 
 
A  köznevelési törvény, a módosított 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet a kollégiumi nevelés 
országos alapprogramjáról előírja a kollégiumok számára a kötelező és fakultatív foglal-
kozások rendszerét. 
 

1. Szilenciumok 
2. Csoportfoglalkozások 

 
Tanulmányokkal összefüggő foglalkozások 

 
1. Felzárkóztatási, korrepetálási lehetőségeink 

 
a) Felzárkóztatás 
b) Korrepetálás 

  
Típusaik: 

• Matematika csoportos felzárkóztatás, 
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• Matematika korrepetálás, 
• Magyar nyelv és irodalom felzárkóztatás és korrepetálás, 
• Történelem korrepetálás és felzárkóztatás, 
• Idegen nyelvi korrepetálás, 
• Biológia korrepetálás stb. 

 
2. Tehetséggondozás: 

3. Érettségi előkészítők 

4. Felvételi előkészítők 

5. Egyéni foglalkozások   

A tanulókkal való törődést, gondoskodást biztosító foglalkozások   
 

Csoportfoglalkozások   

Egyéni foglalkozások 

 
Szabadidős foglalkozások 

 

Fakultatív foglalkozások 
 
Ilyen foglalkozásaink lehetnek: 

 
- Klub - fotó, stúdió – adások, discók,   
- Vallási jellegű foglalkozások 
- Egyházi év jeles napjairól gyűjtő munka 
- Elsősegélynyújtó szakkör 
- Gyermekápoló szakkör 
- Ügyes kezek kör 
- Varró szakkör 
- „tea-kocsmák” 
- Túrázások, kirándulások 
- Filmklub 
- Számítástechnikai foglalkozások 
- Könyvtárlátogatás 
- Sport-, sakk-, asztalitenisz-, labdarugó-, kosár- és kézilabda bajnoksá- gok,   
- Színház - mozi látogatások, video-vetítések, irodalmi estek 
- Újságszerkesztés   
- Orvosi előadások   
- Vöröskereszt – karitatív tevékenység (pl. Máltai Szeretetszolgálat); 
- Szenvedélybetegségek, nőgyógyászati előadások, párkapcsolatok,   
- Ismert személyekkel való találkozások.   

 
Részvétel a foglalkozásokon 
A kollégista tanuló heti 13 órában köteles részt venni a felzárkóztató, tehetségkibon-
takoztató, speciális ismereteket adó egyéni, vagy csoportfoglalkozásokon (felmentés ad-
ható), heti 1 órában a kollégiumi csoport nevelési feladatait, az egyéni és közösségi fejlesz-
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tést megvalósító csoportos foglalkozásokon. Az előbbiek mellett továbbá heti 1 órában a 
választható foglalkozásokon kell részt vennie. 

 
A kollégiumi foglalkozásokat a pedagógiai programnak megfelelő éves tanulói foglal-
kozási terv alapján kell megszervezni. Az éves tanulói foglalkozási terv kollégiumi 
csoportonként tartalmazza a kötelező foglalkozásokat, továbbá a kollégium egészére az 
előre tervezhető szabadon választható foglalkozásokat. 
 
A kollégiumnak - az éves tanulói foglalkozási terv elkészítéséhez - minden tanév első heté-
ben fel kell mérnie, hogy hány tanuló és milyen szabadon választható foglalkozáson kíván 
a tanévben részt venni. 

 
Az éves tanulói foglalkozási tervet a kollégium vezetője készíti elő, és a nevelőtestület 
fogadja el, a kötelező foglalkozásokra vonatkozóan a tanév megkezdéséig, a szabadon 
választható foglalkozásokra vonatkozóan legkésőbb az adott tanév szeptember 30-áig. Az 
éves munkatervet - az elfogadást követő három munkanapon belül - a helyben szokásos 
módon közzé kell tenni. A tanulók a közzétételtől számított hét munkanapon belül 
jelenthetik be - írásban - a kollégium vezetőjének, hogy melyik szabadon választható 
foglalkozáson kívánnak részt venni. 

 
A kötelező foglalkozásokon kívüli időt, elfoglaltságait a diákönkormányzat és a 
csoportvezető tanár szervezi meg. 

- étkeztetés (ügyeletes nevelőtanár és a "napos" kollégista irányításával) az  "A"-
épület és a "C"-épület (itt csak reggeliztetés történik) étkezdéjében.  

- diákköri, diáksportköri foglalkozások. 
- kollégiumi szintű rendezvények. 
- klubdélután. 
- kirándulások, stb. 

 
A kötelező foglalkozásokon kívüli foglalkozások, rendezvények naponta legfeljebb 21,30 
óráig tarthatnak. 
 
A kollégiumon kívüli, nem iskolai szervezésű foglalkozásokra, illetve az ilyen 
rendezvényeken való részvételre csak a szülő írásbeli kérelmére adhat engedélyt a 
csoportvezető nevelőtanár, illetve a kollégiumi megbízott. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         Göndöcs Benedek Középiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata                 11 
 

VI.  A nevelőmunka ellenőrzésének rendje: 
 

A nevelőmunka ellenőrzésére az igazgató, a kollégiumvezető, a kollégiumvezető-helyettes, 
a kollégiumi megbízottak jogosultak. Az ellenőrzés az iskolai SZMSZ-ben foglaltak 
alapján történik. 
 
Az ellenőrzést végzők észrevételeiket megbeszélik az érintett nevelőtanárokkal és 
javaslatokat, útmutatást adnak a további munkához. Az ellenőrzés a teljes pedagógiai 
munkára kiterjed, így írásban rögzített egyéni munkára is. 
 
Az ellenőrzések tapasztalatait nevelőtestületi értekezleten, a szakmai munkaközösségi 
értekezleten értékelni kell. 

 
 
VII. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományápolással kapcsolatos 

feladatok 
 

A kollégiumi szintű rendezvények feladatait – a felelősök megnevezésével – az éves 
munkaterv tartalmazza. 
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1. A Szabályzat célja 

Göndöcs Benedek Középiskola és Kollégiumai (5700 Gyula, Kossuth L. u. 26.) a továbbiakban: Adat-
kezelő/jelen Szabályzattal a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 
2016/679. számú Rendeletnek (a továbbiakban: GDPR), illetve a vonatkozó magyar jogszabályoknak, 
különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvénynek (a továbbiakban: Infotv.) való megfelelés érdekében az alábbi adatkezelési szabályzatot fogadja 
el az alulírott helyen és időben. 

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket 
és szabályokat, valamint az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját. 

A Szabályzat az Adatkezelőn kívül azon szervezetire vonatkozik, melyek az Európai Gazdasági Térség 
(EGT) területén rendelkeznek tevékenységi hellyel, vagy az EGT területén természetes személyek személyes 
adatait kezelik.  

Jelen Szabályzat az Adatkezelő valamennyi munkavállalójára, illetve vele megbízási jogviszonyban lévő 
személyekre nézve kötelező. 
 
2. Adatkezelő adatai 
 
Név: Göndöcs Benedek Középiskola és Kollégiumai 
Székhely: 5700 Gyula, Kossuth L. u. 26. 
Adószám:  18387737204 
OM azonosító: 028430 
Telefon / Fax: 06-66-463-123 
Elektronikus elérhetőség: gondocsszki(kukac)gondocsszki.sulinet.hu 
 

3. Fogalommagyarázat 
 
A jelen pontban szereplő valamennyi definíciót a GDPR 4. cikke a következő módon határozza 
meg: 
 
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bár-
mely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 
 
Személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, 
vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, 
valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az 
egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára 
vonatkozó személyes adatok. 
 
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, 
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés 
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy 
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 
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Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az 
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a 
tagállami jog is meghatározhatja; 
 
Adatkezelő tevékenységi helye: az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező 
adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok 
kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik 
tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett 
döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi 
központnak tekinteni; 
 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
 
Adatfeldolgozó tevékenységi helye: az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező 
adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az 
Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli 
tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel 
összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e 
rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak; 
 
Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során 
a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők 
értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, 
személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez 
vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 
 
Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további 
információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely 
konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, 
és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható 
természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 
 
Felügyeleti hatóság: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatal-
mi szerv. Magyarországon ez a szerepet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html, 
továbbiakban: NAIH) tölti be. 
 
4. Az adatkezelés elvei 
 
4.1 Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság 

 
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlát-
ható módon kell végezni. 
 

4.2 Célhoz kötöttség 
 
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és 
azokat nem kezelhetik ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az 
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eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és 
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés. 
 

4.3 Adattakarékosság 
 
A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell 
lenniük és a szükségesre kell korlátozódniuk. 
 

4.4 Pontosság 
 
A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű 
intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan 
személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék. 
 

4.5 Korlátozott átláthatóság 
 
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását 
csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a 
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a 
személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási 
célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a GDPR-ban az Érintettek jogainak és szabad-
ságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végre-
hajtására is figyelemmel. 
 

4.6 Integritás és bizalmi jelleg 
 
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy 
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő 
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 
 

4.7 Elszámoltathatóság 
 
Az Adatkezelő felelős a 4. pontnak való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e 
megfelelés igazolására. 

 
5. Érintettek tájékoztatása 

 
5.1 A kezelt személyes adatok köre:   

      azonosított, vagy azonosítható bármely természetes személyre vonatkozó 
- név, 
- szám, 
- online azonosító 
– helymeghatározó adat, 
- természetes személy testi-, fiziológiai-, genetikai-, szellemei-, gazdasági-, kulturális vagy  
  szociális azonosságára  vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható adat  

 
5.2 Az egyes adatkezelések célja és jogalapja: 
 

          a./ az érintett hozzájárulása 
          b./ szerződés teljesítése 
          c./ adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, 
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          d./ közérdekű adatkezelés, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány  
               gyakorlásának keretében végzett adatkezelés 
         e./ az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 
 

5.3 Az adatvédelmi tisztviselő/adatvédelemért felelős személy/ elérhetőségei:                                         
                                                         Dr. Bobay Beatrix 

                                                        1043 Budapest Aradi u 21. 
                                     e-mail: drbobay.adatvedelmifelelos@gmail.com 
                                                                                                                                   

5.4 A kezelt személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: azon természetes, vagy 
jogi személy, akinek részére az adat közlésre kerül. 
5.5 A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, ennek hiányában az időtartam 
meghatározásának szempontjai: határozatlan 

 
5.6 A személyes adat szolgáltatása: 

 
a) jogszabályon alapul 
b) szerződéses kötelezettségen alapul 
c) szerződés kötésének előfeltétele 

 
5.7 Az Érintett köteles a személyes adatokat megadni.  
 
5.8 Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait, vagy azok egy részét automatizált módon nem 
kezeli.  
 
5.9 Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további 
adatkezelést kíván végezni, akkor erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett 
hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.  

 
6. Érintettek jogai 

 
6.1 Hozzáférési és egyéb jogok 
 
Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 
személyes adatok kezelése ellen. 

 
6.2 Adathordozhatósághoz való jog 
 
Az Érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Az Érintett a rá vonatkozó, általa a 
Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel 
olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik adatkezelőnek 

 
6.3 Hozzájárulás visszavonásához való jog 

 
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő 
visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 
 
6.4 Igényérvényesítés, panaszjog 
 



ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

 
 

7 

Az Érintett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt 
érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a NAIH-hoz fordulhat és panaszt 
tehet. 

 

7. Adatkezelő kötelezettségei 
 

7.1 Adatbiztonsági intézkedések 
 
Az Adatkezelő egyrészt az adatvédelmi elvek megvalósítása, másrészt a GDPR-ban foglalt 
követelmények teljesítése és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák biztosítása 
érdekében minden szükséges intézkedést megtesz. 
Az egyes intézkedések meghatározásakor az Adatkezelő az alábbi kockázatokat veszi 
figyelembe; a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, 
megváltoztatása, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférés.  
 
Az Adatkezelő a megtett intézkedéseket felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.  
 
7.2 Célhoz kötött adatkezelés biztosítása 
 
Az Adatkezelő elősegíti, hogy kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, 
amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a gyűjtött személyes 
adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségére 
vonatkozik. Biztosítani kell, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint emberi 
beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára. 
 
7.3 Nyilvántartási kötelezettség 
 
Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységéről írásban nyilvántartást vezet, mely a következő 
információkat tartalmazza: 
 

- az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint – ha van ilyen – a közös adatkezelőnek, 
az adatkezelő képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége; 

- az adatkezelés céljai; 
- az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése; 
- olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, 

ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket; 
- ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők; 
- ha lehetséges, az adatkezelés biztonságát szolgáló, 7.1. pontban szereplő technikai és 

szervezési intézkedések általános leírása. 
 
Az Adatkezelő megkeresés alapján a felügyeleti hatóság (NAIH) részére rendelkezésére 
bocsátja a nyilvántartást. 
 
7.4 Kötelezettségek adatvédelmi incidensek esetén 
Az Adatkezelőnek az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatban az alábbi kötelezettségei vannak: 

- a tudomásszerzést követő, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az incidenst a 
NAIH-nak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár koc-
kázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve; 

- ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem 
igazolására szolgáló indokokat is; 

- a bejelentésben szereplő információk több részletben is közölhetőek indokolatlan 
késedelem nélkül; 
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- adatvédelmi incidensek nyilvántartása, az ahhoz kapcsolódó tények feltüntetésével, 
illetve az orvoslásra tett intézkedéseket; 

- az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről a GDPR 34. cikkében szereplő 
feltételek fennállása esetén, az ott meghatározott módon; 

 
7.5 Adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzése 
 
Az Adatkezelőnek a GDPR 35. cikkének megfelelően adatvédelmi hatásvizsgálatot kell 
végeznie abban az esetben, ha a tervezett adatkezelés valószínűsíthetően magas kockázattal jár 
az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve. A vizsgálat arra irányul, hogy a tervezett 
adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Az Adatkezelő a vizsgálat 
során kikéri az érintettek vagy képviselőik véleményét a tervezett adatkezelésről. Az Adatkezelő 
szükség szerint, de legalább az adatkezelési műveletek által jelentett kockázat változása esetén 
ellenőrzést folytat le annak értékelése céljából, hogy a személyes adatok kezelése az 
adatvédelmi hatásvizsgálatnak megfelelően történik-e. 

 

8. Egyéb rendelkezések 
 
8.1 Az Adatkezelő feladatai végrehajtása során a NAIH-al – annak megkeresése alapján – 

együttműködik. 
 

8.2 Az Adatkezelő gondoskodik jelen szabályzat felülvizsgálata és szükség szerint naprakésszé 
tétele iránt. 
 

8.3 Az Adatkezelő jogosult egyoldalúan módosítani a szabályzat tartalmát; ilyen esetben az 
Érintettek értesítése kötelező. 
 

8.4 Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a magyar jog adatvédelmi tárgyú jogszabályai, 
különös tekintettel az Infotv. és a 2018. május 25. napjától alkalmazandó GDPR rendelkezései 
irányadóak.  
  
 

Gyula, 2018. május 25.  
 
 
 
 
                                                                                                      Dr.Czirok Sándor               
                                                                                                               igazgató 
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Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat kiegészítése 
 

I./ 
Alkalmazott jogszabályok: 
– 2011. évi CXI törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
– 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 
–  2012. évi egyes törvény a munka törvénykönyvéről  
-  2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről sor 
– 20/2012 /09.31/ EMMI rendeled a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
   intézmények név használatáról  
- 229/2012/VIII. 28/ Korm. rendelet a köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról  
– az Európai Parlament és Tanács 216/679. rendelete az adott 
 
Előzmény: 
2016. május 4-én közzétették az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679  végleges szövegét. 
Az európai parlamenti tanács fenti rendelete fokozott védelmet biztosít a személyeknek a személyes 
adataik kezelése vonatkozásában. 
 
Különös figyelmet fordít a kiskorúak személyes adatai védelmére. 
A gyermekek személyes adatai a rendelet kivonata szerint: „három év alatti gyermekek semmilyen 
körülmények között nem jogosultak maguk hozzájárulást adni személyes adatai információs  társa-
dalommal összefüggő szolgáltatások körében történő kezeléséhez. A 16 év fölötti gyermekek ön-
állóan jogosultak ilyen hozzájárulást adni.  
 
A tagállamok maguk jogosultak meghatározni az ilyen jellegű hozzájárulása szükséges életkort  az 
előbbiekben rögzítette korlátozásokkal, azaz ezen életkor fel lehet 16 évnél alacsonyabb is, de 
semmilyen esetben nem rögzíthető 13 éves kor alatt. 
 
Az előbbiek szerint korhatár alatti gyermekek S esetén szülő hozzájárulása szükséges ez szabály 
kizárólag az információs társadalom az összefüggő szolgáltatásokra terjed ki az általános nemzeti 
cselekvő-képességű szabályok és az irányadóak az egyéb adatkezelési tevékenységek területén 
adandó hozzájárulásra.”  
 
A kiskorúak személyes adatai védelme és a speciális, fentiekben részletezett jogszabályok 
indokolják az intézményünkre vonatkozó Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat jelen 
okiratba foglal specifikációját. 
 
Intézményünk elkötelezett az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályok betartására és betartatására. 
 

II. 
 

Adatkezelés személyi és tárgyi hatálya 
 
Személyi hatály: az adatkezelési szabályzat hatálya kiterjed az intézmény minden dolgozójára, aki 
az adatkezelésben és továbbításban közreműködik. 
 
Tárgyi hatálya kiterjed  
- védelmet igénylő adatok teljes körére 
- intézmény tulajdonában álló számítástechnikai berendezésekre és nyilvántartási rendszerre  
- A számítástechnikai adatfeldolgozó folyamatokban szereplő összes dokumentációra 

- rendszer és felhasználó programokra, 
       - adathordozók tárolására és felhasználására. 



ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE 

GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI 
5700 Gyula, Kossuth L. u. 26. 

3 

III./ 
 

Jelen szabályzat célja 
 
Adatvédelmi alapfogalmakat az adatvédelmi szabályzat tartalmazza. 
Jelen szabályzat az Adatvédelmi és az adatkezelési szabályzat kiegészítése az oktatási intézmény-
ben folyó speciális igénynek megfelelően. 
 

IV./ 
 

Felelősségi szabályok. 
 

Az iskola minden alkalmazottja köteles 
- az adatvédelmi szabályokat betartani, 
- a tudomására jutott adatok rendeltetés szerinti felhasználásáért felelősséget vállalni, 
- köteles vigyázni arra, hogy az adatok illetéktelen személyek birtokába nem jussanak. 
 
Fenti kötelezettségért nevezetteket felelősség terheli. 
 
A munkaviszonnyal összefüggő adatok kezelésért az iskolában felelősséggel tartozik  
-  az intézmény vezetője  
-  személyzeti feladatellátást ellátó vezető ügyintéző, iratkezelő  
-  az érintett munkavállaló saját adatai közlése tárgyában.  
 
Az intézményvezető joga és felelőssége  
- az adatvédelmi szabályzat és mellékletei kiadása  
- a szabályzatban foglaltak ellenőrzése  és működtetése  
- a jogszabályok és helyi szabályozások-,  követelmények közzététele. 
 
A személyzeti feladatokat ellátó személy felelős  
- megfelelő iratokra, adathordozóra nyolc napon belül rá vezessék a munkavállaló személyes 
   adatait 
- a dolgozó által igazoltan szolgáltatott adatokat, ill. azok helyesbítését 8 munkanapon belül 
   rögzítsék  
- a munkáltató döntése alapján az adatkezelést haladéktalanul ellássák  
 
                                                                          V./ 
 

Titoktartási kötelezettség 
 
A pedagógust és az oktató munkát közvetlenül segítő munkavállalót titoktartási kötelezettség terheli 
a tanulóval és családjával kapcsolatos adat-, tény- információ vonatkozásában. A titoktartási kötele-
zettség alól tanuló a szülővel szembeni a tanuló és a szülő másokkal történő közlés tekintetében 
írásbeli felmentést adhat. 
 
Nem követi el a pedagógus a titoktartási kötelezettségének megszegését, ha szülőt az adott konkrét 
információ átadása nélkül tájékoztatja, feltéve hogy ezzel a tanulót nem hozza hátrányos helyzetbe.  

 
 
 

A szülőnek joga van megismerni gyermekek fejlődésével, tanulmányából magatartásával és 
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szorgalmával összefüggő információkat. 
 
Nem tartozik a bizalmas információ körébe  
- a házirendet megsértő magatartás és az ezzel kapcsolatos eljárásban keletkezett információk  
- esetleges fegyelmi eljárás során keletkezett iratok információk tények 
 
A titoktartási kötelezettség kiterjed mindazokra, akik részt vesznek a nevelő testületi ülésén, illetve 
feladatuk ellátása során tudomásukra jut. 
A titoktartási kötelezettség nem évül el a foglalkoztatási jogviszony változás a megszűnése után is 
határidő nélkül fennmarad.  
 

VI./ 
 

Az iskolában kezelt adatok nyilvántartási módja  
 

- papír alapú nyilvántartás  
- számítógépes elektronikus nyilvántartás  
- intézmény honlapján elhelyezett (elektronikus információ hordozók)  
 
A kezelt adatok köre az iskolában: 
 
Az iskolában csak azokat a személyes és különleges adatokat lehet kezelni, amelyekre a magasabb 
jogszabályok előírásai lehetőséget biztosítanak, kivételes esetben ez alól az iskola igazgatója 
felmentést adhat, de ebben az esetben az érintettel közölni kell az adatszolgáltatás önkéntes anonim 
módját ilyen különleges eset például a tudományos kutatás. 
 
A nyilvántartást az intézményvezető utasítását követően az erre megbízott munkavállaló (Pl. 
iskolatitkár vezeti). 
 
A tanulói nyilvántartás minden év szeptember 1-jéig első alkalommal papíralapon készül, majd a 
továbbiakban számítógépes módszerrel is vezethető. 
 
A számítógépen vezetett tanulói nyilvántartás folyamatos és pontos vezetése során biztosítani kell, 
hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. 
Az elektronikus formában vezetett tanulói nyilvántartás másodpéldányának tárolását biztosítani 
kell. 
 
A tanuló és szülő a tanuló adataiban bekövetkező változásokról nyolc napon belül köteles tájékoz-
tatni az iskolát.  
 
A tanuló személyes adatainak kezelése az alábbiak szerint történhet:  
- pedagógiai célból,  
- pedagógiai célú rehabilitációs célú feladat ellátása érdekében,  
- szabálysértési eljárás kapcsán,  
- egészségügyi feladatok ellátása céljából,  
- gyermek és ifjúság védelmi feladatok ellátása céljából,  
- büntethetőség és felelősségre vonás mértékének megállapítására céljából - célnak megfelelően -.  
 
Az alkalmazottak személyes adatainak kezelése  
- a  foglalkoztatással összefüggően,  

 
- juttatások kedvezmények biztosításával,  



ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE 

GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI 
5700 Gyula, Kossuth L. u. 26. 

5 

- kötelezettségek megállapításával és teljesítésével,  
- állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével,  
- nemzetbiztonsági okokból, 
- meghatározott célnak megfelelő mértékben is célhoz kötötten. 
 

VII./ 
 

Adatkezelő jogkör gyakorlása  
 
Az iskola adatkezelői tevékenységéért az igazgató felelős.  
Az Igazgató adatkezelési jogkör gyakorlásával az iskola egyéb dolgozóit is megbízhatja, írásban- 
szerződéssel. A megbízásnak jelen adatkezelési szabályzat minden rendelkezésérnek betartásáról 
gondoskodni kell. 
 

VIII./ 
 

Adatok továbbítása 
 

Adatok továbbítására az igazgató és meghatalmazás keretei között az általa megbízott jogosul, ill. 
jelen szabályzatban meghatalmazott személy, ill. alkalmazott jogosult. 
 
Az alkalmazottak adatait továbbíthatják a munkaköri leírásokban szereplő feladatokkal 
kapcsolatosan az igazgató, illetve az általa megbízott személy. 
 
A tanulók adatait továbbíthatják: 
- fenntartó 
- bíróság 
- rendőrség 
- ügyészségi 
- önkormányzat,  illetve államigazgatási szerv 
- nemzetbiztonsági szolgálat részére az Igazgató, ill. által megbízott személy. 
 
Sajátos nevelési igényre, beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézségre vonatkozó adatokat 
pedagógiai szakszolgálat intézményeinek továbbíthatja 
- igazgató, illetve az általa megbízott személy, 
- igazgatóhelyettes 
- osztályfőnök, 
- iskolatitkár.  
 
A tanuló magatartása szorgalma és tanulmányi munka értékelésével kapcsolatos adatokat az érintett 
osztály,  a nevelőtestületen belül,  illetve a szülőnek, képesség vizsgáló bizottságnak, iskolaváltás 
esetén az új iskolának, ellenőrzés esetén a szakmai ellenőrzést végzőnek továbbíthatja 
- az igazgató, illetve az általa megbízott személy 
- az igazgató-helyettes, 
- az osztályfőnök 
- iskolatitkár. 
 
Családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek és ifjúságvédelemmel  
 
foglalkozó szervezetnek-, intézménynek a gyermek tanuló veszélyeztetettségének feltárása 
megszüntetése céljából adatot továbbíthat  
- az igazgató, ill. az általa megbízott személy 
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- igazgató-helyettes, 
- az osztályfőnök, 
- gyermekvédelmi felelős.  
 
A tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához, intézményhez történő 
felvétele a kapcsolatosan az érintett intézményhez adatot továbbíthatja  
- az igazgató, illtve  az általa megbízott személy 
- igazgató-helyettes 
- az osztályfőnök 
- iskolatitkár. 
 
Az egészségügyi, iskola egészségügyi feladatot ellátó intézmények a tanuló egészségügyi állapo-
tának megállapítása céljából adatot továbbíthat  
- az igazgató, illetve az általa megbízott személy, 
- igazgató-helyettes.  
 
A diákigazolvány jogszabályban meghatározott kezelője részére a diákigazolvány kiállításához 
szükséges valamennyi adatot továbbíthat 
-  az iskola igazgató, illetve az általa megbízott személy 
-  iskolatitkár. 

 
IX./ 

 
Kötelező adat szolgáltatás 

 
A jogszabályi előírások szerint az iskola köteles adatot szolgáltatni a közoktatási információs rend-
szerben (KIR.) felelőse az igazgató.  
 
A jogszabályban előírt különös közzétételi kötelezettségének az iskola internetes honlapján évente 
eleget tesz. 
 
Az itt közölt adatok statisztikai célokat szolgálnak, illetve tájékoztatják az érdeklődőket az 
intézmény eredményéről. 

 
X./ 

 
Adatok nyilvántartása  

 
Tanulói nyilvántartás  
- Név  
- Születési hely és idő  
- Azonosítási szám mérési azonosító  - Anyja neve  - Lakóhelye (tartózkodási helye ) - Szülő 
elérhetősége  - Állampolgársága  - Taj száma  - Diákigazolvány száma  
 
A tanulók személyes adatait osztályonkénti csoportba az alábbi nyilvántartásban kell őrizni  

– Összetett tanulói nyilvántartás (felelős: iskolatitkár)  
– Törzslap (felelős: igazgató, igazgató-helyettes osztályfőnök) 
– Bizonyítvány (felelős: igazgató, igazgató-helyettes, osztályfőnök) 
– Beírási napló  (felelős: iskolatitkár) 
− Törzskönyv (felelős: igazgató, kollégiumvezető, kollégiumi nevelőtanár, iskolatitkár) 
– Gyakorlati napló (felelős: szakképzési intézményegységvezető-helyettes /gyakorlati oktatás-

vezető/, szakoktató)  
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– Osztálynapló (felelős: igazgató, igazgató-helyettes, osztályfőnök, pedagógusok) 
– Csoportnaplók (felelős: igazgató, igazgató-helyettes, szakoktató, egyéb pedagógus, illetve kollé-

giumi nevelőtanár) 
– Diákigazolványok nyilvántartása (felelős: iskolatitkár)  
– Mérési azonosító nyilvántartása (felelős: igazgató, igazgató-helyettes, az ezzel megbízott 

személy) 
 
A tanulóknak a jogszabályban biztosított kedvezményekre jogosító adatait a számviteli 
szabályoknak megfelelő pénzügyi nyilvántartásokhoz csatolva kell nyilvántartani. Kezeléséért 
felelős: az iskolatitkár, könyvtáros, ügyviteli munkatárs.  
 
Alkalmazotti nyilvántartás: 
- név  
- születési adatok  
- oktatós oktatási azonosító szám  
- végzettségre is szakképzettségre vonatkozó adatok  
- munkahelyi cím és OM azonosító  
 
Személyi anyag iratai  
- alapnyilvántartás adatnyilvántartó lapja  
- önéletrajz  
- erkölcsi bizonyítvány  
- végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatai  
- minősítés, értékelés iratai  
- kinevezésben sorolás át sorolás  
- vezetői megbízás és ezek módosulása  
- hatályos fegyelmi ügyek iratai  
- alkalmazott jogviszony megszűnésének iratai  
- szaktanácsadói látogatás iratai 
- áthelyezésről rendelkező igazolás másolta. 
 
Személyi anyag iratait a munkaügy ügyintéző, illetve az ezzel megbízott személy kezeli. 
 

XI./ 
 

Adatbiztonság célja és betekintés rendje  
 

Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy 
törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen. 

 
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó köteles  
- gondoskodni az adatok biztonságáról 
- biztonsági intézkedéseket minden esetben megvalósítani és 
- betartani a vonatkozó eljárási jogszabályokat és eljárási szabályokat . 
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:  
 
- felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes  
- pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek  
- tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen 
  azonosítani.  
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XII./ 
 

Biztonsági szabályok  
 

Fizikai biztonság rendje: 
 
A fizikai biztonság szabályozásakor figyelmet kell fordítani:  
-  adat hordozóeszközök helyiségeit a biztonsági előírásoknak megfelelően kell kialakítani és  
   fokozottan kell védeni az illetéktelen behatolás, ill. vagy természeti csapás ellen  
-  személyek belépése csak hivatalos feladataikkal összeegyeztethetően történhet  
-  számítástechnikai eszközök hozzáférési kulcsait (jelszó) szolgálati titoknak minősül  
-  biztosítani kell hogy a számítástechnikai eszközök biztonsági dokumentációját csak      
    arra felhatalmazott személyek érjék el  
 
Jelszó használata: a számítástechnikai eszközökhöz való hozzáférés jogosultságát, ennek 
biztosítását adatkezelőként különböző azonosító jelszóval kell lehetővé tenni. 
 
A jelszót úgy kell kialakítani, hogy saját jelszavát az adatkezelőn kívül csak a vezetője ismerhesse 
meg. 
 
A személyi nyilvántartás adatkezelőinek névsorát – hozzáférési jogosultságát biztosító egyénenkénti 
azonosító jelszavakkal együtt – kell nyilvántartani és tárolni amennyiben a hozzáférés jelszóval 
biztosított.  
 
Az azonosító jelszavakról készült szolgálati „titkos kezeléssel „ ellátott nyilvántartási dokumen-
tációt az irodában páncélszekrényben kell tartani. 
 

XIII./ 
 

Adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak tanulok és szülők jogai és érvényesítésük 
rendje  

 
Az érintettek tájékoztatása, kérelemre az érintett adatainak módosítására  
-  az adatkezelés által érintett személlyel az adatfelvétel előtt közölni kell hogy az adott szolgáltatás 
   önkéntes vagy kötelező  
-  az alkalmazott, a tanuló vagy a gondviselője tájékoztatást kérhet a személyes adatainak 
   kezeléséről, valamint kérheti a személyi adatainak helyesbítését, ill. kijavítását  
-  az érintett alkalmazott, tanuló, ill. gondviselője kérésére az intézmény vezetője tájékoztatást ad az  
     - intézmény által kezelt, illetőleg 
     - az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól 
     - az adatkezelés céljáról-, jogalapjáról-, időtartamáról-, az adatfeldolgozó nevéről-,, címéről-, 
     - adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, továbbá arról hogy 
     - kik és milyen célból kapják meg adatokat 
Az intézmény vezetője a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban-, közérthető 
formában köteles megadni a tájékoztatást. 

 
XIV./ 

 
Az érintett személyek tiltakozási joga 
 
Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.  
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Amennyiben a tiltakozás indokolt az adatkezelő köteles az adatkezelés – beleértve a további adatok 
felvételét és adattovábbítását - megszüntetni és az adatokat zárolni.  
 
Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 
30 napon belül – az adatvédelmi törvény szerinti bírósághoz fordulhat. 
Segítséget kérhet az adatvédelmi tisztviselőtől, ill. az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. 
 
Az iskola Adatkezelési és adatvédelmi szabályzata, ill. annak jelen pontosítása az SZMSZ mellék-
letét képezik.  
 
Hozzáférési lehetőség az iskola weblapján (internetes honlapján), illetve az iskola könyvtárában 
papír alapon elérhető. 
 

XV. 
 

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok felhasználásához és kezeléséhez 
 

Az intézmény honlapján elhelyezett fénykép videó hanganyag 16 éves kor alatti tanulót érintően 
csak a szülő beleegyezésével, 16 éves kor felett pedig a tanuló beleegyezésével történt.  
 

XVI./ 
 

Zárórendelkezések  
 

Jelen szabályzat az intézmény Szervezeti és működési szabályzatának, annak mellékletét képző 
általános Adatvédelmi és kezelési Szabályzat mellékletét képezi.  
 
Jelen szabályzatot az intézmény alkalmazottai, a tanulók, a szüleik megtekinthetik az iskola 
honlapján, illetve papíralapon az iskola könyvtárában. 
 
Az adatkezelési szabályzatot betartása az intézmény igazgatójára, valamennyi pedagógusára és 
munkavállalóira nézve kötelező. 
 
Gyula, 2018. szeptember 1. 
 
 
 
                                                                                                   Dr. Czirok Sándor 
                                                                                                           igazgató 
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Tájékoztató adatkezelésről 
                                                   /Adatvédelmi Szabályzatunk alapján/ 
 
Név: Göndöcs Benedek Középiskola és Kollégiumai 
Székhely: 5700 Gyula, Kossuth L. u. 26. 
Adószám: 18387737204 
OM azonosító: 028430 
Telefon / Fax: 06-66-463-123, 06-66-562-270 
Elektronikus elérhetőség: gondocsszki@gondocsszki.sulinet.hu 
Kapcsolattartás:  
adatvédelmi tisztviselő: Personal Secret Safe Bt.  
                                       Bobay Orsolya  
                                       szegekifadatvedelem@gmail.com  
 
Adatfeldolgozás: az adatfeldolgozók tekintetében az egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adunk 
felvilágosítást 
 
Külföldi adattovábbítás: nincs 
 
Alkalmazott jogszabályok: 
– 2011. évi CXI. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
– 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
–  2012. évi egyes törvény a munka törvénykönyvéről  
-  2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről sor 
– 20/2012 /09.31/ EMMI rendeled a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
   intézmények név használatáról  
- 229/2012/VIII. 28/ Korm. rendelet a köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról  
– az Európai Parlament és Tanács 216/679 rendelete az adott 
 
Adatkezelőként tiszteletben tartjuk mindazon személyek magánszféráját, akik személyes adatot 
adnak át és elkötelezettek vagyunk ezek védelmében. 
 
Adatkezelési szabályzatunk egyaránt vonatkozik iskolánk tanulóira-,  illetve törvényes képviselőire,     
oktatásban résztvevő illetve azt segítő munkavállalóinkra, weblap látogatóinkra, fogyasztókra, 
forgalmazókra, szállítókra (és lehetséges szállítókra), illetőleg mindezek munkavállalóira. 
 
Adatvédelmi szabályzatunkról történő tájékoztatás az alábbiakat tartalmazza: 
 
I./  Általunk gyűjtött, érintettek azonosító adatai típusait, 
II./ Adatkezelési célok felsorolását 
III./ Azon jogalapokat, amelyek során  ezen kezelések történnek 
IV. Adattovábbítás: Mind azok felsorolását, akikhez az adatok továbbításra kerülnek és a tárolásuk  
      módjára vonatkozó tájékoztatás. 
V.  Az Ön jogairól történő tájékoztatás 
VI. Tájékoztatás biztonsági intézkedéseinkről 
VII. Jogorvoslati tájékoztatás 
 
I./ Adatgyűjtés  
Bizonyos adatokat közvetlenül Öntől kapunk, ez esetben vagy az Ön hozzájárulása vagy a közöt-
tünk létrejövő szerződés adja az adatgyűjtés jogalapját. Hivatalosan tudomásunkra jutott adat jog-
alapja pedig jogszabályi kötelezettségünk teljesítése. 
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Előfordulhat olyan eset is, hogy más Önre vonatkozó adatokat harmadik személyektől is kaphatunk 
pl. az Ön munkáltatójától, intézményeinktől stb. illetve nyilvános weblapok útján. 
 
A./ Az Önre, ill. tanulói viszonyban lévő kiskorúra vonatkozó adat:  
 
–  név 
–  munkaköre, ill. tanulói státusz 
–  cég neve és e-mail címe, 
–  telefonszáma 
–  ügyfélkapu információ 
–  az ön neme 
– születési ideje 
–  mind azok az adatok amelyeket levelezés útján bocsát a rendelkezésünkre 
–  amennyiben belép a székhelyünkre telephelyünkre és ott  kamera felvétel működik  
   a kamerával felvett adatok 
 
B./ Adat weblapjainkat látogatókról és applikációinkról 
 
1./ amennyiben weblapunkat látogatja az ön IB címe 
2./ az Ön felhasználó neve 
3./ életkora 
4./ az Ön magatartása, viselkedése  a weblapunkon, applikációnk szoftverében 
5./ fizetési adatok 
7./ korábban adott információk 
 
C./ Adatok az általunk nyújtott szolgáltatáshoz 
 
1./  Adatok az általunk nyújtott oktatói-, nevelői tevékenységünk maradéktalan  
      teljesítéséhez. 
2./  Amennyiben személyre szabott szolgáltatásról van szó mind azon adatok, amelyeket ebből a 

célból megadnak részünkre. 
3./  Kapcsolati-, illetve  tájékoztatási  adat. 
 
D./  Adatok amelyek azokhoz a szolgáltatásokhoz kapcsolódnak amelyeket mi veszünk igénybe 

Öntől 
 
1./ az ön weblapja 
2./ az ön fényképe, kapcsolattartási adatai 
3./ önéletrajz, pályázat pályázati adat és feljegyzés 
4./ szállítói átvilágítás adatai 
5./ kapcsolattartási adatok (telefonszám postai cím levél cím e-mail cím) 
6./ azonosításhoz szükséges adat és cím 
7./ fizetési adatok költség elszámolások Bankszámla számok 
 
Különleges adatok: nem kezelünk. 
 
II./ Adatkezelésünk az alábbi célokból szükséges 
– Jogszabályi kötelezettségünk teljesítése, 
– Folyamatos szolgáltatás nyújtása 
– Minőségbiztosítás 
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III./ Jogalapok a személyes adatainak felhasználásához 
A személyes adatok használati jogi kerete: 
– A személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy szerződésből származó kötelezettsége-

ket teljesíteni tudjuk,  
– A személyes adatának használata jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. 
- Személyes adatai kezelése szerződéses jogviszonyból fakad. 
 
A jövőben személyes adatainak más módon történő használatának feltétele az ön hozzájáru-
lásától függ. 
 
Cookie-k (sütik) használata: egyes mobil applikációink és egyes oldalak a weblapjaikon sütiket 
használnak. A sütik is adott fájlok, amelyeket böngészője telepít akkor, amikor meglátogatja a 
weblapunkat, vagy használja mobil applikációnkat. A cookie-t (sütiket) azért használjuk, hogy testre 
szabhassuk a jövőben az Ön számára weblapjainkat és alkalmazásunkat oly módon, hogy megértjük 
az Ön preferenciáit, vagy megjegyezzük böngészési szokásait. 
Amennyiben weblapjainkon sütiket használunk ön ezeket a sütiket bármikor letilthatja. Ezt olyan 
módon teheti meg hogy böngészőjében aktiválja azt a funkciót amely a süti beállításokat tudja 
tiltani. 
Ugyanakkor tájékoztatjuk arról, amennyiben az összes sütit letiltja a böngészőjében előfordulhat, 
hogy nem lesz képes a weblapjaink egyes részeit látogatni vagy egyes funkcióinkat nem tudja majd 
használni. 
 
IV. / Személyes adat továbbítása 
1. A személyes adatának tárolása szerződéses jogalapon kerül sor, akkor a szerződés jellegétől füg-
gően az adat megőrzés időtartama attól a céltól függ, amely az adat használatát a szerződéses vi-
szony meghatározza. 
2. A jogszabályban meghatározott jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetőleg jogvédelmi célból 
szükséges az adott jogszabály rendelkezésének megfelelően. 
 
Amennyiben a jogszabályi kötelezettségünk alapján továbbítjuk az adatot, akkor az adott jogszabály 
keretei figyelembevételével történik a továbbítás. 
 
V. / Az Ön jogai 
Személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek meghatározott jogai vannak  
– adatai tárolását ellenőrizheti  
– tárult adatairól tájékoztatást kérhet 
– a szerződéses feladatunk-, vagy jogszabályi kötelezettségünk teljesítéséhez  
   nem szükséges adatokat törölheti 
– tárolt adataihoz hozzáférés biztosítása  
– amennyiben egy adat elavult vagy helytelen annak a kiigazítása 
– Ön személyes adatainak direkt marketing célra való fel használatának a megtiltása 
– személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadásának engedése, vagy 

tiltása (kivéve, ha jogszabály, vagy szerződésünk teljesítése miatt ez szükséges) 
 
Minden fenti vonatkozásban érkező kérést írásban kérjük eljuttatni, melyre 30 napon belül választ 
adunk. 
 
VI./ Információ biztonság  
Elkötelezettek védjük a személyes adatokat. 
Mindent megteszünk jogellenes használat, jogellenes továbbítás megakadályozása érdekében. 
Mindent szükséges intézkedést bevezettünk a személyes adatok bizalmasságának megőrzése 
érdekében. Kialakítottuk  a megfelelő technika és személyi és folyamat-szervezési intézkedéseket. 
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Szervezeti intézkedések magukban foglalják az akták elzárását. 
 
Informatikai rendszereinkben történő jogosulatlan hozzáférés megakadályozását (például a hozzáfé-
réshez kapcsolódó titkosítást-, jelszó védelmet-, megfelelő védelmet biztosító szoftverek alkal-
mazását). 
 
A személyes adatai interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Minden erőfeszítésünk ellenére 
az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ezért 
tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy weblapunkon keresztül történő adattovábbítás biz-
tonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, az elektronikusan történő továbbítás az Ön saját 
felelősségére történhet. Kötelezzük magunkat, hogy mindent megteszünk, hogy rendszerünk bizton-
ságos legyen. 
 
Azokban az esetekben, amikor mi adunk Ön számára egy jelszót, vagy választott egyet, Ön a felelős 
azért hogy a jelszó biztonságát megőrizze, illetve azt ne adja senkinek tovább. 
 
VII. / Jogorvoslati tájékoztatás 
 
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabad-
ság Hatóság (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C). Adatkezelésünkkel kapcsolatosan felme-
rülő problémával fordulhat közvetlenül a fenti hatósághoz, vagy adatvédelmi tisztviselőnkhöz. 
 
 
Gyula, 2018. május 25.  
 
 
                                                                                                        Dr. Czirok Sándor 
                                                                                                                 igazgató  
 
 
Közzétéve: elektronikusan 
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Kamerás felvétellel kapcsolatos 
adatkezelési tájékoztató 

  
 
Jelen tájékoztató a   intézményünk tevékenységének belső szabályait tartalmazza AZ EURÓPAI 
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) – való megfelelés céljából.   
 
Adatkezelő megnevezése 
Név: Göndöcs Benedek Középiskola és Kollégiumai 
Székhely: 5700 Gyula, Kossuth L. u. 26. 
Adószám: 18387737204 
OM azonosító: 028430 
Telefon / Fax: 06-66-463-123 
Elektronikus elérhetőség: gondocsszki@gondocsszki.sulinet.hu 
      
Kezelt adat: képmás-, hangrögzítés elektronikus és mechanikus formában. 
Intézményünk Gyula, Sándorhegy 2. szám alatti telephelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyi-
ségeiben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyon-
védelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést tesz lehetővé, ez 
alapján személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít. 
Ezen adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése, és az érintett hozzá-
járulása. 
Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának tényéről jól látható 
helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő 
módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást helyeztünk el. 
 
A tájékoztatást minden egyes kamera vonatkozásában megadtuk. Ez a tájékoztatás tartalmazza az 
elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés tényéről, valamint a rendszer által 
rögzített, személyes adatokat tartalmazó képfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az 
adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert 
alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá 
az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseiről szóló tájékoztatást is. 
 
A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) képfelvétel a 
hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. 
Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre az 
oda kihelyezett elektronikus megfigyelő-rendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés 
ellenére a területre bemegy. 
  
A rögzített felvételek felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig őrizhetők meg. Fel-
használásnak az minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági, vagy 
más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni. 
Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel adatának rögzítése érinti, a képfelvétel 
rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának, vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, 
hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. 
Nem alkalmazunk elektronikus megfigyelőrendszert olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az 
emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben 



KAMERÁS FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI 
5700 Gyula, Kossuth L. u. 26. 

2 

vagy például orvosi szobában, illetve az ahhoz tartozó váróban, továbbá az olyan helyiségben sem, 
amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve. 
Ha a munkahely területén jogszerűen senki sem tartózkodhat – így különösen munkaidőn kívül, 
vagy a munkaszüneti napokon – akkor a munkahely teljes területe (így például az öltözők, illem-
helyek, munkaközi szünetre kijelölt helyiségek) megfigyelhető. 
Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre 
feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a 
kezelő személyzet, a munkáltató vezetője és helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi 
vezetője jogosult. 
A felvételek rögzítése és felhasználása során törekszünk az emberi méltóság mindenek felettiségét 
biztosítani, betartjuk és betartatjuk a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit. 
 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
  
Jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekre 
-  Az Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzat és 
-  Általános adatkezelési tájékoztató megállapítása vonatkoznak. 
  
A tájékoztató megállapítására és módosítására az igazgató jogosult.   
  
  
Gyula, 2018. május 25.  
  
  
 
 
 
                                                                                                            Dr. Czirok Sándor 
                                                                                                                   igazgató                                                                          
 
 
 



SZERZŐDÉSEN ALAPULÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI 
5700 Gyula, Kossuth L. u. 26. 

1 

 

SZERZŐDÉSEN  ALAPULÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  
  
  
Jelen tájékoztató a  Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság 
(SzegEkif) Fenntartó iránymutatásai, az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 
2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint  2011. évi 
CXI törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény és 
egyéb vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés céljából.   
 
Adatkezelő adatai 
Név: Göndöcs Benedek Középiskola és Kollégiumai 
Székhely: 5700 Gyula, Kossuth L. u. 26. 
Adószám: 18387737204 
OM azonosító: 028430 
Telefon / Fax: 06-66-463-123 
Elektronikus elérhetőség: gondocsszki@gondocsszki.sulinet.hu 
 
ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK   
Az érintett személyes adatainak védelmére az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági szabályo-
zást tart hatályban, amely leírja az adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának módjait és feltételeit.  
Az Adatkezelő az adatokat  
- megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoz-

tatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés 
ellen. 

- a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli, a munkavállalókkal a személyes adatok 
kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő, 

- a személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozza. 
- a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és ki-

menő kommunikáció ellenőrzéséről, 
- biztosítja az adatok és az azokat hordozó eszközök (számítógép, laptop, pendrive, mobiltelefon), 

valamint az iratok megfelelő fizikai védelmét, 
- a folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők fér-

hetnek hozzá, a személyzeti, a bér, munkaügyi és egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokat 
biztonságosan elzárva kell tartani.   

 
 Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása. 
 A Szervezet szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerző-
dési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes sze-
mély adatait. (Személyes adatok: név, születési név, születési idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító 
jel, adószám, vállalkozói-, őstermelői-igazolvány száma, személyi igazolvány száma, legmagasabb 
iskolai végzettség, más munkáltatónál /kifizetőnél meglévő foglalkoztatási adatok, lakcím, székhely 
vagy telephely címe, telefonszám, e-mail-cím, honlap-cím, bankszámlaszám) . 
Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelő-
zően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a 
Szervezet ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási 
feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok kezelésének időtartama: a 
szerződés megszűnését követő 5 év. 
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesíté-
se jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is. 
 Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell. 
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Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai 
 
 A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe. 
 A személyes adatok kezelésének célja: a Szervezet jogi személy partnerével kötött szerződés telje-
sítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása. 
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek (adatkezelők) kategóriái: a Szervezet szakmai 
munkatársai, gazdasági csoport munkatársai, ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó mun-
kavállalói (információs csoport). 
 A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minő-
ségének fennállását követő 5 évig. 
 
JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK 
 
Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából 
A Szervezet jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezett-
ségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba 
lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi 
adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási 
státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet 
elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazo-
ló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a 
pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelem-
adóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazol-
vány száma, adóazonosító jel. 
A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év. 
 A személyes adatok címzettjei: a Szervezet adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombizto-
sítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal. 
 
Kifizetői adatkezelés 
 A Szervezet jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek 
teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyinté-
zés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb jutta-
tásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017.CL. törvény 
az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza 
meg, külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ide-
értve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító 
jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkö-
vetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szak-
szervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljesítés 
(bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából. 
 A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év. 
 A személyes adatok címzettjei: a Szervezet adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) 
feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó-és 
Vámhivatal. 
 
Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából 
A Szervezet jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmus finanszírozása meg-
előzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek képviselői, és a tényleges tulajdonosok-
nak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. 
évi LIII. törvényben (Pmt.) meghatározott adatait:  
a) természetes személy  családi és utónevét, 
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b) születési családi és utónevét,  
c) állampolgárságát, 
d) születési helyét, idejét, 
e) anyja születési nevét,  
f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, 
g) azonosító okmányának típusát és számát; lakcímet igazoló hatósági igazolványa 
számát, a bemutatott okiratok másolatát. (7.§). 
 
A személyes adatok címzettjei: a Szervezet adózással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói 
és a Szervezet vezetője. 
A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti 
megbízás teljesítésétől számított 8 év. (Pmt. 56.§(2)) 
 
A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés 
 
A Szervezet jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a 
magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint ma-
radandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy a Szervezet irattári anyagának maradandó 
értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon. Az 
adattárolás ideje: a közlevéltár részére történő átadásig. 
 
A személyes adatok címzettjeire és az adatkezelés egyéb kérdéseire a Levéltári törvény irányadó. 
 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
  
Jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekre 
- Az Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzat és 
-  Általános adatkezelési tájékoztató megállapításai vonatkoznak. 
  
A tájékoztató megállapítására és módosítására a Szervezet vezetője jogosult.   
  
 
Gyula , 2018. május 25.  
  
 
  
  
                                                                                                           Dr. Czirok Sándor 

                                                                                    igazgató 
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ADATVÉDELMI INCIDENS NYILVÁNTARTÁSI LAP 
 
 

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 33. cikk 
(5) bekezdése szerint az adatkezelő számára kötelező az adatvédelmi incidensek nyilvántartása oly 
módon, hogy feltünteti az ahhoz kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intéz-
kedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze az e cikk követel-
ményeinek való megfelelést. 

Jelen nyilvántartást Szeged Csanád Egyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága  SzegEkif (a továb-
biakban: Adatkezelő), mint Fenntartó  a hivatkozott 29.  cikk szerinti Adatvédelmi Munkacsoport - 
2018.05. 25. napján - az alábbiakban határozta meg az adatvédelmi incidens nyilvántartási lap 
tartamát: 
 
I./ INCIDENS SORSZÁMA 
 
II./ INCIDENS TIPUSA 
(3 csoportja van az incidenseknek: 
  -bizalmassági incidens   (pl. személyes adat jogellenes nyilvánosságra hozatala) 
-  sérthetetlenségi incidens   (pl. személyes adat jogellenes módosítása) 
 -  elérhetőségi incidens   (pl. jogosulatlan hozzáférés személyes adathoz, illetve jogellenes megsemmisítés) 

  
                 
 III./ ELVESZETT ADATOK FORMÁJA 
  -elektronikus 
   -papír alapú. 
 Ha az érintett adatok száma nem határozható meg pontosan, egy hozzávetőleges 

 
 IV./ INCIDENSSEL ÉRINTETT: 
 (az adatvédelmi incidens kockázatának megfogalmazása) 

  
V./ ÉRINTETTEK, AKIKNEK SZEMÉLYES ADATAIT ÉRINTI AZ INCIDENS 
 
VI./ KOCKÁZATELEMZÉS! INCIDENS HATÁSAI 
Néhány mondatban le kell írni, hogy milyen kockázatokkal jár az adatvédelmi incidens. 

  
 
VII./ ÉRTESITÉS 
( Lehetőségek: 
 a) nem történt 
 b) felügyeleti hatóságot 
c) érintettet) 
 
 

VIII./ INCIDENS ORVOSLÁSÁRA TETT, TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK 
 
 
IX./ INTÉZKEDÉSEK? HATÁRIDŐK? RÉSZTVEVŐ FELSOROLÁSA 
  
 
  
 
 



 
 
 

MUNKAVISZONYON ALAPULÓ  
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

  
Jelen tájékoztató a Göndöcs Benedek Középiskola és Kollégiumai tevékenységének belső szabályait tartalmazza AZ 
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes szemé-
lyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – való megfelelés céljából.   
 
Adatkezelő megnevezése 
Név: Göndöcs Benedek Középiskola és Kollégiumai 
Székhely: 5700 Gyula, Kossuth L. u. 26. 
Adószám: 18387737204 
OM azonosító: 028430 
Telefon / Fax: 06-66-463-123 
Elektronikus elérhetőség: gondocsszki@gondocsszki.sulinet.hu 
 
ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK   
Az érintett személyes adatainak védelmére az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági szabályozást tart hatályban, amely 
leírja az adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának módjait és feltételeit.   
Az Adatkezelő az adatokat  
- megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan 

nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. 
- a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli, a munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan 

titoktartási kötelezettséget ír elő, 
- a személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozza. 
- a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőr-

zéséről, 
- biztosítja az adatok és az azokat hordozó eszközök (számítógép, laptop, pendrive, mobiltelefon), valamint az iratok megfelelő 

fizikai védelmét, 
- a folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá, a személy-

zeti, a bér, munkaügyi és egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell tartani.   
 
MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK  
Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás 
-  A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi alkalmassági 

vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti 
juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik. 

- A Szervezet munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f)) jogcímén munkaviszony léte-
sítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló adatait az Adatvédelmi szabályzatban meghatározottak 
szerint.  

- Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka Törvénykönyvében meghatározott 
jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.   

- A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a Szervezet munkaügyi feladatokat 
ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói, és a bérszámfejtő.   

- A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 50 év. 
- Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a Munka törvénykönyvén és a munkáltató 

jogos érdekeinek érvényesítésén alapul.  
Eltartottak (gyermekek) adataival kapcsolatos adatkezelés  
- A munkáltató a munkavállaló gyermekeinek adatai az adókedvezmény érvényesítése miatt kezeli.  
- A gyermek adatait a szülő adataitól függetlenül tárolandó, kezelendő.  
- A Szervezet munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f)) jog-címén munkaviszony létesí-

tése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló gyermekeinek az adatait.  
- A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a Szervezet munkaügyi feladatokat el-

látó munkavállalói és adatfeldolgozói és a bérszámfejtő.   
 Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés: 
- A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír 

elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében 
szükséges. A vizsgálat előtt részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizs-

Göndöcs Benedek Középiskola és Kollégiumai 
5700 Gyula, Kossuth L.u.26. Pf.:13.  OM azonosító: 028430 
Telefon/Telefax: 66/463-123, 66/463-540, 66/562-270    
Honlap: www.gondocsszki.sulinet.hu     
E-mail: gondocsszki@gondocsszki.sulinet.hu   
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gálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogsza-
bály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabály-
helyről is 

- A munkaalkalmasságra irányuló vizsgálatokat a munkáltató mind a munkaviszony létesítése előtt, mind pedig a munka-
viszony fennállása alatt kéri a munkavállalóktól.  

- A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges feltételek.  
- Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke. 
- A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása, munkakör betöltése.   
- A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A vizsgálati eredményt a vizsgált munkavállalók, illetve a vizs-

gálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a 
munkára alkalmas-e, vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes 
dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.  

- A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 50 év.   
 Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok   
- A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, 

előző munkahelyek, szakmai gyakorlati helyek, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói fel-
jegyzés (ha van). 

- A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munka-szerződés kötése. Az érintettet 
tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.  

- Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 
- A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Szervezetnél munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, 

munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.    
- A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes 

adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.   
- A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha 

azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. E hozzájárulást a 
felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől.  

- A pályázatokon online felületen, vagy e-mailben jelentkezőket a hirdetésben tájékoztatni kell, hogy a jelentkezés elkül-
désével hozzájárul az adatkezeléshez. A pályázatban feltüntetendő az alábbi szöveg: ”pályázóként hozzájárulok adataim 
kezeléséhez a pályázati eljárás lezárásig.”  

E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés  
- Ha a Szervezet e-mail fiókot bocsát a munkavállaló rendelkezésére – ezen e-mail címet és fiókot a munkavállaló kizárólag 

munkaköri feladatai céljára használhatja, annak érdekében, hogy a munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a 
kapcsolatot, vagy a munkáltató képviseletében levelezzenek az ügyfelekkel, más személyekkel, szervezetekkel. 

- A munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra nem használhatja, a fiókban személyes leveleket  
  nem tárolhat.  
- A munkavállaló az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban e szabályzatnak az érintett jogairól 

szóló fejezetében írt jogokkal élhet.  
- Kizárólag nagyméretű videó-file-k küldése esetén engedélyezhető „gmail.com” fiók, oly módon, hogy arról a címzettet és az 

Intézményvezetőt is előre tájékoztatni kell.  
 A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés   
 - A munkavállaló csak a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti meg, a személyes célú munkahelyi internet-

használatot a munkáltató megtiltja. 
- A munkaköri feladatként a Szervezet nevében elvégzett internetes regisztrációk jogosultja a Szervezet, a regisztráció során a 

szervezetre utaló azonosítót, jelszót kell alkalmazni. Amennyiben a személyes adatok megadása is szükséges a regisztrá-
cióhoz, a munkaviszony megszűnésekor azok törlését köteles kezdeményezni a Szervezet.  

- A munkavállaló munkahelyi internethasználatát a munkáltató ellenőrizheti.  
Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés  
- A mobiltelefon munkavégzéssel összefüggő célokra használható, a munkáltató valamennyi kimenő hívás hívószámát és 

adatait, továbbá a mobiltelefonon tárolt adatokat ellenőrizheti. 
- A céges mobiltelefon használója a készülék átvételével hozzájárul ahhoz, hogy a beépített helymeghatározó rendszerből ki-

nyerhető adatokkal azonosítható válik a tartózkodási helye.  
 - Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés: külön szabályzatban.   
  
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
Jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekre 
-  Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és 
-  Általános adatkezelési tájékoztató megállapítása vonatkoznak. 
A tájékoztató megállapítására és módosítására az Szervezet vezetője jogosult.   
  
Gyula, 2018. május 25. 
 
 

                                                                                                           Dr. Czirok Sándor 
              igazgató 
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Iratkezelési szabályzat 
 
Az iratkezelés szervezeti rendje  
Az iratkezelés a szervezeti tagozódásnak, valamint az iratforgalomnak megfelelően központilag 
történik.  
Az iktatást: 

- a Gyula, Sándorhegy 2. sz. alatti telephelyen végzik, illetve 
- a tanulói ügyek, dokumentumok esetében az iskolatitkár végzi, 
- a gazdasági ügyek, dokumentumok esetében az igazgató által megbízott gazdasági 

ügyintéző végzi. 
A központi iratkezelés során az intézményre vonatkozóan egy helyen, folyamatosan és egy 
iktatókönyvben, illetve a feltételek megteremtését követően elektronikusan is történik.  
 
Az iratkezeléssel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatáskörök: 
 

Megnevezés Jogszabályi hivatkozás Feladatellátó/jogosult 
Az iratkezelési szabályzat mellékletét 
képező irattári terv évenkénti felülvizs-
gálata 

335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rend. 3. § (2) 

Igazgató 

Iratkezelési szabályzatban foglaltak vég-
rehajtása 

335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rend. 5. § 

Igazgató 

Összhang biztosítása folyamatosan a bel-
ső szabályzatok, az alkalmazott infor-
matikai eszközök és eljárások, illetve az 
irattári tervek és iratkezelési eljárások 
között 

335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rend. 5. § 

Igazgató,  
gazdasági vezető 

Az iratok szakszerű és biztonságos meg-
őrzésére alkalmas irattár kialakítása és 
működtetése 

335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rend. 5. § 

Igazgató,  
gazdasági vezető 

Az iratkezeléshez szükséges tárgyi, tech-
nikai és személyi feltételek biztosítása, 
felügyelete 

335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rend. 5. § 

Igazgató,  
gazdasági vezető 

Az iratkezelés – jogszabályban, illetve az 
intézmény iratkezelési szabályzatában 
meghatározott követelmények szerinti - 
megszervezése 

335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rend. 6. § 

Igazgató,  
gazdasági vezető 

Iratkezelés felügyelete 
- az iratkezelési szabályzat végrehajtásá-
nak rendszeres ellenőrzése, 
- intézkedés az iratkezelés során tapasztalt 
szabálytalanságok megszüntetéséről, 
- gondoskodás, az iratkezelést végzők 
szakmai képzéséről, továbbképzéséről, 
- iratkezelési segédeszközök biztosítása 
(pl.: iktatókönyv, előadóív, előadói 
munkanapló) 

335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rend. 7. § 

Igazgató,  
gazdasági vezető 

Iratok és adatok védelmével kapcsolatos 
feladatok 

335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rend. 8. § (2) bek. 

Igazgató,  
gazdasági vezető 

Nyilvántartást vezet a kiadmányozáshoz 
használt bélyegzőkről, érvényes aláírás-
bélyegzőkről és a hivatalos célra 

335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rend. 54. § 

Intézményvezető,  
gazdasági vezető 
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felhasználható elektronikus aláírásokról 

Bizottság kijelölése az iratselejtezésre 
335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rend. 64. § (1) bek. 
Igazgató 

Iratmegsemmisítés 
335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rend. 64. § (4) bek. 
Igazgató 

Nem selejtezhető iratok illetékes levéltár-
nak adása 

1995. évi LXVI törvény 9. § 
(1) bek. g) pontja 

Igazgató 

Az iratkezelés rendjének megváltoztatása 
335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rend. 68. § (1) bek. 
Igazgató 

 

Az iratkezelés felügyeletét ellátó vezető 
Az iratkezelési felügyeletét az igazgató, valamint meghatározott ügykörök esetében az igazgató 
felhatalmazása a gazdasági vezető látja el. 
Az igazgató tartós 15 munkanapot meghaladó – távolléte esetén az iratkezelés felügyeletének 
jogköreit az általános igazgató-helyettes gyakorolja. 
 
Az intézményhez érkezett küldemény felbontására jogosult személyek 
Az iskolához érkezett küldeményeket – a minősített iratok kivételével – a következő személyek 
jogosultak felbontani: 

- az igazgató,  
- az igazgató akadályoztatása esetén az igazgató által megbízott személy,  
- a névre érkező küldemény esetében a címzett akkor, ha a címzett elrendelte azt, hogy 

ezen küldeményeket felbontás nélkül kell eljuttatni hozzá. 
 
Kiadmányozás 
A külső szervhez, vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként az igazgató, illetve az 
igazgató által meghatározott egyedi esetekben az arra felhatalmazott személy írhatja alá. Az 
igazgató teljes feladat-és hatáskörében eljárhat az igazgató tartós akadályoztatása, illetve egyéb 
távolléte esetében, ha a feladat ellátása nem tűr halasztást az általános igazgató-helyettes. 
 
Iratkölcsönzés az irattárból 
Az intézmény dolgozói az irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek iratokat. 
A kölcsönzési jogosultság a következő: 

-   az intézmény dolgozói saját – munkaköri leírásukban meghatározott – feladat ellátásához 
kapcsolódva kölcsönözhetnek ki iratokat, 

-  az intézmény dolgozói nem a saját – munkaköri leírásukban meghatározott – feladat 
ellátásához, feladatban való közreműködéshez az igazgató jóváhagyásával kölcsönözheti ki 
iratot,  

-    az igazgató bármely iratot kikölcsönözhet. 
 
Az intézmény szakmai, illetve egyéb fenntartói ellenőrzésével kapcsolatban az ellenőrzők az 
igazgatón keresztül kölcsönözhetnek ki iratot. 
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A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek 

intézésének szabályzata 

 
1. A szabályzat célja:  
1.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény III. Fejezetében foglalt rendelkezések, továbbá a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 13. § 2 h) pontja, és a 229/2012. (VIII.28.) 
Korm. rend, 30. § (6) bekezdésében megfogalmazott előírások figyelembevételével elősegítse 
a közérdekű adatok megismeréséhez való alkotmányos jog érvényesülését azáltal, hogy 
meghatározza az igény esetén követendő eljárás pontos menetét, az ügyintézésben résztvevő 
személyeket, továbbá az adatot megismerni kívánó személy, illetve az adatot szolgáltató 
iskola eljárási jogait, illetve kötelezettségeit.  

1.2. A Szabályzat rendelkezéseit a Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai 
intézmény kezelésében lévő adatok megismerésére irányuló igények esetében kell alkalmazni.  

 
2. Az eljárás megindulása és az azonnal megválaszolható kérdések 
 
2.1. Az eljárás a közérdekű adatmegismerésére irányuló igényre indul. Igényt nyújthat be 

bármely természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet (a továbbiakban: igénylő) függetlenül attól, hogy az igényben foglalt adatokat saját 
felhasználásra, vagy más személy, szervezet részére történő továbbítás céljából igényli. Az 
igény személyesen szóban, írásban (levélben, telefaxon, e-mailben, stb.), valamint az 2.11. 
pontban meghatározott esetben telefonon is előterjeszthető. 

2.2. Amennyiben az igénylő másolatok készítésére is igényt tart, úgy igényét személyesen, postai 
úton, vagy e-mailben terjesztheti elő. 

2.3. Az igénylő igényét az eljárás teljes tartalma alatt bármikor visszavonhatja, az iskola azonban 
jogosult a már keletkezett költségeinek megtérítését igényelni. 

2.4. Az írásban benyújtott igényben – a 2.11. pontban meghatározott esetek kivételével – 
feltüntetésre kerül: 

• az igénylő neve és levelezési címe; 
• napközbeni elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím); 
• az igényelt adatok pontos meghatározása; 
• nyilatkozat arról, hogy az adatokat személyes bemutatás során kívánja megismerni, vagy 

másolatok készítését igényli; 
•  másolatok igénylése esetében az átvétel módja (személyesen vagy postai úton), 
• továbbá aláírt kötelezettségvállalás az ezzel kapcsolatos költségek megfizetéséről. 

2.5. A személyesen megjelent igénylő igényét az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány 
kitöltésével az iskolatitkár irodáján nyújthatja be. A formanyomtatvány mintáját a Szabályzat 
melléklete tartalmazza. 

2.6. Az iskolatitkár ellenőrzi, hogy az igénylő a formanyomtatványt az igény teljesíthetősége 
szempontjából megfelelően töltötte ki, szükség szerint a kitöltéshez segítséget nyújt. 

2.7. Az iskolatitkár a formanyomtatványon szereplő igényt tartalmi szempontból nem vizsgálja, 
azonban a közzétett adatokra irányuló igény esetében az igénylőt a közzétett adat pontos 
fellelhetőségéről tájékoztatja. Amennyiben az igénylő igényét ennek ellenére fenntartja, a 
továbbiakban az általános szabályok szerint kell eljárni. 

2.8. Az iskolatitkár minden munkanap délelőtt 10 óráig soron kívül továbbítja az előző 
munkanapon érkezett igényeket az igazgatónak. 
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2.9. Az írásban előterjesztett igényeket az igazgatónak kell megküldeni. Amennyiben az igénylő 
az írásban előterjesztett igényét nem az igazgatónak küldte meg, a címzettként megjelölt 
szervezeti egység haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezést követő munkanap 10 óráig 
továbbítja az igénylést az igazgatónak. 

2.10. A más szervezetek által továbbított igények esetében a fenti szabályok szerint kell eljárni, 
amennyiben azok az iskola kezelésében lévő adatok megismerésére vonatkoznak. 

2.11. Abban az esetben, ha az igénylő igényét az igényelt adatokkal rendelkező iskolában szóban 
(személyesen, telefonon), illetve e-mailen terjeszti elő, a szervezeti egység – amennyiben 
minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy az igényelt adat olyan közérdekű adatnak 
minősül, amelynek nyilvánosságát jogszabály nem korlátozza, és az igénylő sem emel a 5.3. 
pontban meghatározott tartamú intézkedés mellőzésével teljesített adatközlés ellen kifogást – 
az igényelt adatokat szóban, illetve e-mailen is közölheti. Az iskola, az igényt és annak 
elintézési módját is tartalmazó ügyiratot az adatszolgáltatási nyilvántartás vezetése céljából 
megküldi a fenntartó részére. 

2.12. Amennyiben az előző bekezdésben meghatározott módon előterjesztett igény nem 
válaszolható meg azonnal, az igényt – az igénylő egyidejű tájékoztatásával – haladéktalanul 
továbbítani kell a fenntartónak. Az iskola az igény teljesítése során a továbbiakban az 
általános szabályok szerint jár el. 

 
3. Az igény vizsgálata 
 
3.1. Az iskolaigazgató a beérkezett igényeket haladéktalanul megvizsgálja abból a szempontból, 

hogy 
• a 2.4. pontban meghatározott adatokat tartalmazza-e; 
• a megismerni kívánt adatok köre pontosan meghatározható; 
• az adatok az iskola kezelésében vannak. 

3.2. Amennyiben az igény nem tartalmazza az igény teljesítéséhez, illetve a döntéshez szükséges 
adatokat – ideértve azt az esetet is, ha az igénylő a megismerni kívánt adatot nem tudja 
pontosan megjelölni – az igazgató haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az igénylővel és – a 
tőle elvárható módon és mértékben – segítséget nyújt a formailag megfelelő igény benyújtása, 
illetve a megismerni kívánt adatok körének konkrét meghatározása érdekében. 

3.3. Amennyiben az igazgató által az előző bekezdés alapján nyújtott segítség eredményesnek 
bizonyult, az igénylőt fel kell kérni, hogy az egyeztetés eredményeként kiegészített igényét 
ismételten nyújtsa be. 

3.4. Ha az igény benyújtásakor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, 
hogy az igényben szereplő adatok, vagy azok egy része nem az iskola kezelésében vannak, az 
igény vagy annak egy részét az iskolavezető haladéktalanul megküldi az illetékes szervhez, az 
igénylő egyidejű értesítése mellett. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható 
meg, az igénylőt az igény teljesíthetetlenségéről kell értesíteni. 

3.5. Ha az igény teljesítéséhez – az iskola kezelésében lévő adatok alapulvételével – új adat 
előállítása szükséges (pl. az ügyfél által meghatározott típusú dokumentumok bizonyos 
adatainak kigyűjtése, statisztikák elkészítése), a vezető – az érintett szakterületek bevonásával 
– megvizsgálja az igény teljesíthetőségét, továbbá a felmerülő költségekről – az iskola 
önköltségszámításának rendjére vonatkozó belső szabályzatában foglaltak figyelembe-
vételével – a vezető megkeresése alapján a gazdasági vezető előzetes díjkalkulációt készít, 
amelyről az igény teljesítésének egyéb feltételeivel együtt az ügyfelet tájékoztatja. 
Amennyiben az igénylő a díj- és egyéb feltételeket elfogadja, a további eljárásra (ideértve az 
adatok kiszolgáltatásának határidejét, módját, az ellenszolgáltatás mértékét) a vezető és az 
igénylő megállapodása irányadó. 
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4. Az igény intézése 
 
4.1. A formai és tartalmi szempontból megfelelő igény benyújtása után a vezető haladéktalanul 

megállapítja, hogy az igényben foglalt adatok pontosan mely szervezeti egységeknél talál-
hatóak, ezt követően intézkedik ezek beszerzéséről. 

4.2. A szervezeti egységek az igényelt adatokat tartalmazó ügyiratokat, dokumentumokat a 
megkeresésben megjelölt időpontig, legkésőbb azonban a megkereséstől számított három 
munkanapon belül kötelesek az igazgatónak átadni. A szervezeti egységek az átadást nem 
tagadhatják meg arra hivatkozással, hogy a dokumentumok, illetve azok egy része nem 
minősülnek közérdekű adatnak, azonban erre vonatkozó álláspontjukat az igazgatóval 
előzetesen közölhetik. 

4.3. Az igényben foglalt adatokat tartalmazó dokumentumok teljes körű, hiánytalan átadása a 
megkeresett szervezeti egység felelőssége.  
Amennyiben az iskola a rendelkezésre álló adatok alapján kétséget kizáróan megállapítja, 
hogy az igény teljesítése céljából egyéb dokumentumok beszerzése is szükséges, ezek meg-
küldésére a szervezeti egységet soron kívül felhívja. A megkeresésnek a szervezeti egység 
egy munkanapon belül köteles eleget tenni. 

4.4. A dokumentumok beérkezését követően az iskola haladéktalanul megállapítja, hogy 
• mely dokumentumok tartalmazzák az igénylő által igényelt adatokat; 
• azok olyan közérdekű adatnak minősülnek-e, amelyek nyilvánosságra hozatala a 2011. 
évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  
alapján nem korlátozott. 

4.5. A szervezeti egységek által átadott azon dokumentumokat, amelyek nem tartalmaznak az 
igénylő által megismerni kívánt adatot, illetve tartalmaznak, de azok nem adhatóak ki az 
igénylőnek, az iskola az ügy egyéb irataitól elkülöníti. Az elkülönített dokumentumokat a 
vezető az eljárás végeztével, a többi dokumentummal együtt küldi vissza az illetékes 
szervezeti egységhez. 

4.6. Amennyiben az iskola azt állapítja meg, hogy az igénylő által igényelt adatok nem 
hozhatóak nyilvánosságra, ennek tényéről, okairól, továbbá az Infotv. 31.§ (1) pontjában 
meghatározott jogorvoslati lehetőségről az ügyfelet postai úton írásban, továbbá – 
amennyiben az igénylő elektronikus levelezési címét közölte – e-mailen is értesíti. A 
kiadmányt az iskola vezetője adja ki. 

4.7. Ha az igénylő igénye csupán részben teljesíthető, az értesítésben a fentieken kívül fel kell 
tüntetni a nyilvánosságra nem hozható adatok pontos megnevezését, a megtagadás indokait, 
továbbá azon adatokat, amelyekre nézve az eljárást az iskola tovább folytatja. 

4.8. Az elutasító intézkedés meghozatalakor minden esetben figyelemmel kell lenni az Infotv. 
30.§ (3) bekezdésében foglalt határidőre. 

 
5. Az adatok előkészítése átadásra 
 
5.1. Az igény teljesíthetősége esetén az iskola a nyilvánosságra hozható adatokat, illetve az 

ezekről készített másolatokat [papíralapú vagy elektronikus adathordozóra rögzített (floppy, 
CD)] bemutatásra, illetve megküldésre előkészíti. 

5.2. Amennyiben a dokumentumok törvény által védett adatokat is tartalmaznak, azok fel nem 
ismerhetőségéről az iskola a dokumentumok szétválasztásával, amennyiben ez nem 
lehetséges, kitakarással, illetve törléssel gondoskodik. Ebben az esetben a személyesen, az 
adatok közvetlen megismerése céljából megjelenő ügyfélnek is csak az anonimizált másolat 
mutatható be, ennek költségeit azonban az igénylőre hárítani nem lehet. 

5.3. Az iskola a dokumentumok bemutatásáról, a gazdasági vezető díjkalkulációja alapján az 
esetlegesen felmerült költségekről, írásbeli döntést hoz, amelyet az iskola igazgatója ír alá. A 
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kiadmány tartalmazza az Infotv. 22.§-ban meghatározott jogorvoslati lehetőségről szóló 
tájékoztatást is. A döntés meghozatalakor minden esetben figyelemmel kell lenni az Infotv. 
30.§ (3) bekezdésében foglalt határidő megtartására. 

 
6. Az adatok átadása 
 
6.1. Ha az igénylő az adatokat személyesen, közvetlenül kívánja megismerni, az iskola a 5.3. 

pontban meghatározott döntést követően haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az igénylővel 
megfelelő időpont egyeztetése céljából. Ennek során szükséges az igénylő figyelmét arra is 
felhívni, hogy amennyiben a megbeszélt helyen és időben nem jelenik meg, az iskola – az 
igénylő egy hónapon belül előterjesztett igénye alapján – új időpontot állapít meg. 

6.2. Amennyiben az igénylő az előre egyeztetett helyen és időben egymást követő három 
alkalommal nem jelent meg, illetve az elmulasztott időpontot követő egy hónapon belül nem 
kezdeményezi új időpont megállapítását, igényét visszavontnak kell tekinteni. Erre az igénylő 
figyelmét az első mulasztás után fel kell hívni. 

6.3. A megbeszélt időpontban személyesen megjelenő igénylőnek az iskola képviselője átadja a 
dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról hozott intézkedést, valamint felkéri, hogy az 
ügyiraton aláírásával ismerje el, hogy az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumok átadásra 
kerültek. A nyilatkozat elmaradása esetén a dokumentumok tanulmányozását az igénylő nem 
kezdheti meg. 

6.4. Az adatok tanulmányozására – az erre a célra kijelölt helyiségben – megfelelő időt kell 
biztosítani. A bemutatott dokumentumok tanulmányozása során az iskola képviselője köteles 
végig jelen lenni, továbbá az igénylő kérdéseire válaszolni és az adatok biztonságára, illetve 
változatlanságára felügyelni. 

6.5. Az igénylő jogosult a bemutatásra került iratokról jegyzeteket készíteni, továbbá másolatok 
készítésére irányuló igényét, illetve a másolatok átvételének választott módját (személyesen, 
postai úton) az iskola jelen lévő képviselőjének jelezheti. Az iskola képviselője az igénylő 
nyilatkozatot az ügyiraton rögzíti, és azt az igénylővel aláíratatja. 

6.6. Amennyiben akár az igényben, akár az eljárás során az igénylő másolatok készítését 
igényelte, az iskola az elkészített másolatokat az ügyfél választása szerint  

• a személyesen megjelenő ügyfélnek az előre megállapított időpontban átadja; 
• postai úton, utánvétellel megküldi. 

6.7. Amennyiben az igénylő a másolatokat személyesen kívánja átvenni, az iskola a 5.3. pont 
szerinti döntés meghozatalát követően haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az ügyféllel 
megfelelő időpont egyeztetése céljából, egyidejűleg közli a megállapított költségtérítés 
összegét. 

6.8. A megbeszélt helyen és időben személyesen megjelenő igénylőnek az adatok átadása csak 
akkor végezhető el, ha az igénylő bizonyítja, hogy az előzőek szerint megállapított és közölt 
költségtérítést megfizette. 

6.9. Az igény teljesítéséről hozott intézkedés átadásával, valamint a másolatok átadásának 
elismerésével kapcsolatos eljárási szabályokra az előzőekben megállapított rendelkezések 
irányadók. 

6.10. Amennyiben az igénylő, az előre egyeztetett helyen és időben egymást követő három 
alkalommal nem jelenik meg, illetve az elmulasztott időpontot követő egy hónapon belül nem 
kezdeményezi új időpont megállapítását, úgy az elkészített másolatokat részére postai úton 
kell megküldeni. 

6.11. Postai úton történő teljesítés esetében az igény teljesítéséről kiadott intézkedést a 
másolatokkal együtt utánvétellel kell az igénylőnek megküldeni, a visszaérkezett igazoló 
szelvényt pedig az ügyirathoz csatolni. 
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7. Az eljárás lezárását követő intézkedések 
 
7.1. Az igényben foglalt adatok átadását, vagy az igény elutasítását, teljesíthetetlenségét 

megállapító, valamint az igénylő igényének visszavonása miatt az eljárást megszüntető 
intézkedés kiadását követően az ügyirat az iskola iratkezelésére vonatkozó általános 
szabályok szerint irattározásra, a más szervezeti egységek által megküldött dokumentumok 
visszaküldésre kerülnek. Az iratra rá kell vezeti, "Közérdekből nyilvános adat" feljegyzést. 

 
8. Eljárás a nem nyilvános adatokra vonatkozó megismerési igények esetében 
 
8.1. Az Infotv. 27. § (1) bekezdése alapján nem nyilvános adat megismerésére irányuló igényt az 

általános szabályok szerint lehet benyújtani. Az igényben elő kell adni a megismerni kívánt 
adatok körének pontos meghatározását, a kérelem előterjesztésének indokait, továbbá 
nyilatkozni kell az esetlegesen igényelt másolatok számáról. 

8.2. Az iskola az igény beérkezését követően az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumokat 
magához kéri, szükség szerint a fenntartóval és az érintett szakterületekkel konzultál, majd 
javaslatot tesz az igény teljesíthetőségéről hozott döntésre. 

8.3. A döntést az igazgató, szükség szerint a fenntartó kiadmányozza, az igénylő értesítéséről az 
iskola gondoskodik. 

8.4. Az adatok megismerését engedélyező intézkedésben a másolatok készítésére irányuló igény 
teljesítéséről, illetve megtagadásáról is dönteni kell. Másolatok készítése esetében a kelet-
kezett költségek mértékét is meg kell határozni. 

8.5. Amennyiben az igény teljesíthetőségéről születik döntés, az iskola az intézkedés kiadmányo-
zását követően felveszi az igénylővel a kapcsolatot megfelelő időpont egyeztetése céljából. 

8.6. Az adatok átadásának megkezdése előtt az igénylő figyelmét fel kell hívni arra, hogy a 
megismerési engedély kizárólag az ő részére szól, a megismert adatokat mással nem 
közölheti, illetve azokat semmilyen módon nem hozhatja.  

8.7. Az eljárás befejezését követő intézkedésekre a 7. pont rendelkezései irányadóak. 
 
9. Az adatszolgáltatási nyilvántartás 
 
9.1. Az iskola a beérkezett igényekről, az igények elintézésének módjáról, elutasító döntés 
esetében annak indokáról nyilvántartást vezet. 
9.2. Az iskola a nyilvántartásból teljesíti a közérdekű adatok kezelésével kapcsolatos az Infotv. 
37. § (1) (2) bekezdésében, továbbá a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. § (1) 
bekezdésében előírt kötelező statisztikai adatszolgáltatást. 
 
10. Bírósági jogérvényesítés 
 
Ha az igénylő nem kapja meg a kért adatokat, továbbá ha túlzónak tartja a meghatározott 
költségtérítés összegét, és azt még nem fizette be, bírósághoz fordulhat. A bizonyítási teher az 
adatkezelőn van. A pert az adatkezelőre és az igénylőre vonatkozó határidők lejártát követő 30 
napon belül lehet megindítani a közfeladatot ellátó iskola ellen.  
 
11. Záró rendelkezések 
 
1. A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉNEK SZABÁLYZATA az iskola szervezeti és 

működési szabályzatának a melléklete. 
 



Göndöcs Benedek Középiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata-Melléklet 
 

7 
 

2. A szabályzat elfogadását követően lép hatályba és a fentiekre vonatkozó jogszabályok 
módosulásáig érvényes. 

 
3. A szabályzat elfogadásánál és módosításánál a szülői szervezetet véleményezési jog illeti meg. 
 
4. A szabályzat közzététele, a dokumentálás módja és a hozzáférő elhelyezés biztosítása az 

intézményben kialakult szokásrend szerint történik. 
 
5. A szabályzatban foglaltak megismerése és betartása, illetve betartatása az adatnyilvántartásban 

és – kezelésben közreműködő intézményi alkalmazottakra kötelező érvényű. 
 
6. Gondoskodni kell arról, hogy a Szabályzatban foglalt előírásokat az érintett munkatársak 

megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt íven aláírásukkal igazolják, a hatálybalépés 
napjával egyidejűleg. A Szabályzatot az alkalmazotti testület tagjai megismerték. Az 
aláírásokat a melléklet tartalmazza. 
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Mellékletek 
 

 

 
1. számú melléklet: Nyilatkozat a szabályzatban foglaltak tudomásul vételéről 
 
2. számú melléklet: Igénylőlap közérdekű adat megismerésére 
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1. számú melléklet 

 
Nyilatkozat 

a szabályzatban foglaltak tudomásul vételéről 
 
 

A szabályzat tartalmát megismertem, tudomásul vettem. 
 
Ssz. Név Aláírás Beosztás Dátum 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
26.     
27.     
28.     
29.     
30.     
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2. számú melléklet 
 

IGÉNYLŐLAP 
közérdekű adat megismerésére 

 
 

Az igénylő neve*: 

Levelezési cím: 

Napközbeni elérhetőség (telefonszám, fax-szám, e-mail cím): 

Az igényelt közérdekű adatok meghatározása: 

 

Az adatokról másolat készítését: 

� igénylem 

� nem igénylem 

 

Csak másolatok igénylése esetében kell kitölteni! 

Az elkészített másolatokat: 

� személyesen kívánom átvenni 

� postai úton kívánom átvenni 

 

Vállalom, hogy a másolatok készítésével összefüggésben felmerült költségeket legkésőbb a 

másolatok átvételéig a Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai intézmény 

részére megfizetem. 

 

Kelt: .....................................................      

                         

                                                                                                                       

............................................................ 
                        aláírás 

 
 

 

 

* Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén az eljáró 

képviselő megnevezése. 
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GGÖÖNNDDÖÖCCSS    BBEENNEEDDEEKK      

KKÖÖZZÉÉPPIISSKKOOLLAA  ÉÉSS    

KKOOLLLLÉÉGGIIUUMMAAII  

  

A SZABÁLYTALANSÁGOK 

KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Göndöcs Benedek Középiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata-Melléklet 

A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje  
 

1. A szabálytalanságok kezelésének általános célja, hogy a különböző jogszabályokban és 

szabályzatokban meghatározott előírások sérülésének, megszegésének megelőzéséhez, 

megakadályozásához hozzájáruljon, illetve azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot 

helyreállítása, hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, felelősség megállapítása, 

megtörténjen. 

 
2. Amennyiben a vezetői ellenőrzés vagy a belső ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, 

kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, hiányosság 

gyanúja merül fel, a költségvetési szerv vezetőjének feladata a szükséges intézkedések megtétele 

a következő jogszabályok alapján: 

 
a) A Büntető Törvénykönyv szerint bűncselekmény az a szándékosan vagy – ha a törvény a 

gondatlan elkövetést is bünteti – gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a 

társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli.  

 
b) A szabálysértésekről szóló törvény szerint szabálysértés az a törvény által büntetni rendelt 

tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra. Az a tevékenység vagy mulasztás 

veszélyes a társadalomra, amely a bűncselekményként történő büntetni rendeléshez szükségesnél 

kisebb fokban sérti vagy veszélyezteti az Alaptörvény szerinti állami, társadalmi vagy gazdasági 

rendet, a természetes és jogi személyek, valamint a jogi személyiség nélküli szervezetek 

személyét vagy jogait. 

 
c) Fegyelmi és kártérítési felelősség tekintetében a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény, a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a Polgári Törvénykönyvről törvény rendelkezései 

az irányadók. 

 

3. Szabálytalanságnak minősül a cselekmény, mulasztás vagy hiányosság, ha jogszabályban vagy 

belső szabályzatban meghatározott előírásokat sért. 

 

4. A szervezeti egység vezetője a feltárt szabálytalanság jellegétől függően – szükség esetén 

határidők és felelősök kijelölésével – gondoskodik a jogszabálynak és belső szabályzatoknak 

megfelelő állapot helyreállításáról, a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálásáról és megteszi a 

jogszabályban előírt intézkedéseket. 



PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI 
5700 Gyula, Kossuth L. u. 26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANASZKEZELÉSI  

SZABÁLYZAT 
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PANASZKEZELÉSI  SZABÁLYZAT 
 
 
A Göndöcs Benedek Középiskola és Kollégiumai (a továbbiakban: az intézmény) az intéz-
ménnyel, illetve az intézményen belül keletkezett panaszok kezelésével kapcsolatban a követ-
kezőket határozza meg: 
 

1. A szabályzat célja 
 
 A szabályzat célja, hogy meghatározza 
 - a panasz fogalmát, értelmezését, kategóriáit, 

- a panasz dokumentálás rendjét, 
- a panasz nyilvántartásba vételével kapcsolatos előírásokat, 
- a panasz kivizsgálás menetét, 
- a panasz kezelési rendjét, 
- a panaszkezelés dokumentálási módját,  
- a panasz megelőzési tevékenység eljárásrendjét, 
- a panaszkezeléssel kapcsolatos feladat- és felelősségi köröket, 
- a panaszok intézményi önértékelésben betöltött szerepét, rendjét. 

 
2. A panasz fogalma, értelmezése 

 
A panasz alatt érteni kell minden olyan észrevételt, bejelentést – függetlenül annak megjelené-
si formájától – amely a köznevelési intézménnyel, a köznevelési intézményben folyó tevé-
kenységgel, az ott foglalkoztatott dolgozókkal, valamint az intézménnyel tanulói jogviszony-
ban lévő személyekre vonatkozóan a negatív megállapítást tartalmaz, kifogást fogalmaz meg. 
A panasz jellemző megjelenési formái: 

- sajtó,  
- rádió,  
- televízió,  
- elektronikus információ,  
- írásbeli bejelentés, 
- szóbeli panasz stb. 

A panaszok körébe nem tartoznak bele az intézmény működésével kapcsolatban bejelentett 
azon szabálytalanságok, melyek a szabálytalanságkezelési szabályzat körébe tartoznak. A sza-
bálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet utasítás szabályzat stb.) való eltérést 
jelent, amely az államháztartás működési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely 
gazdasági eseményében, az állami feladatellátás bármely tevékenységében az egyes művelete-
tekben előfordulhat. 
 

3. A panasz dokumentálás rendje 
 
A panaszokat az észleléskor dokumentálni kell. 
A dokumentálás rendje más-más feladatot jelent az egyes panaszok közlési, megjelentési for-
mái szerint. 
Írásbeli feljegyzést kell készíteni azokról a szóbeli panaszokról, melyek egyéb úton nem do-
kumentálhatóak, illetve nem dokumentáltak. 
A rádióban, televízióban sugárzott, panasz értékkel bíró adásokat lehetőség szerint rögzíteni 
kell, s a panasszal kapcsolatos adatokról feljegyzést kell készíteni. 
Az írásban megjelent panaszokat külön dokumentálni nem szükséges. 
A panasz dokumentálásával kapcsolatban feltétlenül ki kell térni a következőkre: 
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 - a panasz tárgya, témája, 
 - a panasszal érintett időszak, időpont, 
 - a panasszal érintett személy, csoport, tevékenység, 
 - a panasztevő, 
 - a panasz megjelenési formája. 
A panaszokról készült írásos dokumentumokat, bele értve a panaszról készült feljegyzéseket 
is, a köznevelési intézményben kialakított iktatási rend szerint kötelezően iktatni kell. 
 

4. A panasz nyilvántartásba vételével kapcsolatos előírások 
 

A panaszokat az iktatásukat követően nyilvántartásba kell venni. 
A nyilvántartásnak tartalmazni kell legalább a következőket: 

- sorszám, 
- iktatószám,  
- panasz tárgya, témája, 
- a panasszal érintett személy, csoport, tevékenység, 
- a panasztevő, 
- a panasz megjelenési formája, 
- a panasz kivizsgálás adatai (felelős, vizsgálat kezdő és befejező időpontja, megállapí-

tások), 
- a panasz kezelés adatai, 
- a panasz megelőzés adatai.  

A nyilvántartást az intézményvezető által kijelölt személy vezeti. A nyilvántartás vezetésére 
javasolt olyan személyt kijelölni, aki közreműködik az intézményi minőségirányítási és azon 
belül az intézményi önértékelési feladatokban. 

 
5. A panasz kivizsgálás menete 

 
A panasz kivizsgálási tevékenység a következő szakaszokra bontható: 

- a kivizsgálásért felelős személy meghatározása, 
- a panaszt tevő értesítése a panasz kivizsgálási eljárás megindításáról, 
- az érintett személynek a panasz dokumentumainak átadása, 

 - információk beszerzése a tényállás tisztázásához, 
 - a tényállás tisztázása a panasz valós, vagy vélt jellegének megállapítása, 
 - a tényállás és a dokumentumok továbbítása a felettes vezetőnek. 
A panaszt nem kell kivizsgálni akkor, ha  

- az intézményhez benyújtott panasz nem az intézményre, intézményhez kötődik,  
- a panasz olyan tartalmú, amely tartalma miatt nyilvánvalóan nem valós panasz, pl.: 

jogszabályokkal, intézményi belső szabályozásokkal ellentétes stb.,  
- a panaszt az intézmény már elbírálta, és változatlan tartalommal került benyújtásra. 

A panasz kivizsgálási folyamatot abba kell hagyni, ha a panaszt a panasz tevő visszavonja, s a 
kivizsgálás addig feltárt eredményei azt a tényállást támasztják alá, hogy a panasz nem valós. 
A panasz kivizsgálási tevékenységet a szabálytalanságok kezelési rendje szerint kell folytatni 
akkor, ha a panasz nyilvánvalóan az utóbbi körbe tartozik. 
 
5.1. A panasz kivizsgálásért felelős személy meghatározása 
 
A panasz kivizsgálási tevékenység során első lépés a kivizsgálásért felelős személy, szemé-
lyek meghatározása. Ezt a tevékenységet az intézményvezető, személyes érintettsége esetén az 
intézményvezető-helyettes végzi. Az intézményvezetők érintettsége esetén a döntést a nevelő-
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testület hatáskörébe kell utalni; a nevelőtestület pedig kijelöli a panasz kivizsgálásért felelős 
személyt. 
 
5.2. A panaszt tevő, valamint a panasszal érintett értesítése a panaszvizsgálati eljárás 
megindításáról 
 
A panaszvizsgálati eljárás megindításáról értesíteni kell 

- a panaszt tevőt, valamint 
- a panasz érintettjét. 

A panasztevőt akkor kell a panaszvizsgálati eljárás megindításáról értesíteni, amennyiben pa-
naszát nevének, elérhetőségének megadásával nyújtotta be, vagy egyébként ismert a panaszte-
vő személye. 
A panasszal érintett személy, illetve személyek értesítéséről is gondoskodni kell, ha a panasz-
ból egyértelműen kiderül, hogy ki, kik, illetve mely csoport volt az, aki a panasszal érintett. 
Az értesítést megteheti az intézményvezető, illetve a panasz kivizsgálásában részt vevő sze-
mély is. 
Az értesítés történhet szóban, illetve írásban. A szóbeli értesítésről feljegyzést kell készíteni. 
 
5.3. A panasz dokumentumainak átadása 
 
A panasz dokumentumainak átadása során át kell adni az ügyben eddig keletkezett valameny-
nyi dokumentumot, beleértve az írott feljegyzést, a különböző adathordozón rögzített anyago-
kat. A panasz dokumentumainak átadása az intézményvezető, illetve az intézményvezető-
helyettes döntése alapján történhet: 
 - az eredeti dokumentumok, illetve 
 - másolatok formájában. 
Az eredeti dokumentumok átadását akkor kell mellőzni, ha azok olyan jellegűek, melyek 
megsemmisülése aránytalan nagy hátránnyal járna az intézmény számára. 
Az intézményvezető dönthet úgy is, hogy az átadott dokumentumról átadás-átvételi jegyzék 
készüljön. 
 
5.4. Információk beszerzése a tényállás tisztázásához 
 
A tényállás tisztázásához, amennyiben a panasz elbírálásához rendelkezésre álló adatok nem 
elegendőek, bizonyítási eljárást kell lefolytatni. 
A tényállás tisztázásához, ha szükséges 

- össze kell gyűjteni az intézményen belüli információkat,  
- a rendelkezésre álló adatokból be kell gyűjteni az információkat,  
- az információkból elő kell állítani a szükséges adatokat, 
- a panasszal kapcsolatos tényállás tisztázása érdekében tárgyalás tartása stb. 

A tényállás tisztázásához célszerű a panasszal érintett személyt, személyeket is meghallgatni, 
lehetőséget kell adni arra, hogy az üggyel kapcsolatos véleményüket elmondhassák, illetve az 
általuk ismert információkat, iratokat átadhassák. 
A tényállás tisztázásához szükség esetén szakértőt is be lehet vonni akkor, ha az adott terület 
speciális szakismeretet igényel. 
 
5.5. A tényállás tisztázása a panasz valós, vagy vélt jellegének megállapítása 
 
A panasszal kapcsolatos tényállás alapján meg kell állapítani azt, hogy  

- valós, vagy 
- vélt panaszról van-e szó. 
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5.5.1. Valós panasz 

 
Valós a panasz akkor, ha a panaszos által előadottak 

- megfelelnek a valóságnak, és 
- a feltárt valóság valamilyen helytelen magatartásra, intézkedésre irányul, vagy vala-
mely szabálytalanságra hívja fel a figyelmet. 

Valós panaszok esetében vizsgálni kell, hogy a panasz olyan dologra irányul-e, melyet  
- az érintetteket szándékosan tettek, vagy 
- nem szándékosan tettek. 

A valós panaszt meg kell vizsgálni a tekintetben is, hogy 
- egyedi, vagy 
- ismétlődő-e, illetve olyan panasz, mellyel kapcsolatban több panaszos is lehetne. 

A valós panasszal kapcsolatban vizsgálni kell azt, is, hogy a panasz kivizsgálása alapján to-
vábbi kivizsgálásra, felelősséget tisztázó eljárásra szükség van-e vagy sem. 
 
5.5.2. Vélt panasz 

 
Vélt a panasz akkor, ha az olyan területre vonatkozik, melyről az intézmény, az intézményben 
dolgozók, illetve az intézmény tanulói közvetlenül nem tehetnek, nem az ő helytelen magatar-
tásukból, intézkedéseikből következik, illetve nem ellentétes valamely belső intézményi, illet-
ve egyéb jogszabályi előírással. 
 
5.6. A tényállás és a dokumentumok továbbítása a felettes vezetőnek 
 
A tényállást a panasz kivizsgálását követően továbbítani kell az intézményvezető, vagy az in-
tézményvezető-helyettes felé. 
Amennyiben a panasszal az intézményvezetés érintett, a panasz kivizsgálásának eredményét a 
nevelőtestület elé kell vinni. 
A dokumentum továbbításának célja,  

- valós panasz esetén a szükséges felelősségre vonás érdekében az intézkedések megté-
tele, 

- vélt panasz esetén a tájékoztatás a vélt panaszról. 
 

6. A panasz kezelési rendje 
 

A panaszkezelési tevékenység a valós panaszokkal kapcsolatban szükséges. 
A panaszkezelés célja, hogy: 

- hozzájáruljon a jogos panaszok kapcsán feltárt tények, körülmények újbóli előfordulá-
sának megelőzéséhez,  

- a panasszal érintett tény, körülmény alapján a megfelelő állapot helyreállításra kerül-
jön,  

- felelősség megállapításra kerüljön, 
- megfelelő ellenőrzési pontok beépítésre kerüljenek. 

A panaszkezelés során: 
- amennyiben lehetséges a panaszt orvosolni kell (a panaszos számára olyan helyzetet, 
lehetőséget kell teremteni, hogy a panaszos helyzet, körülmény megszűnjön), 
- meg kell keresni a panasszal kapcsolatos felelősöket. 

 
7. A panaszkezelés dokumentálási módja 
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A panaszkezelés során a panasz iktatásától kezdve a kezelés minden fázisát dokumentálni 
kell. A keletkezett dokumentumokat meg kell őrizni, és az eljárás során lehetőséget kell en-
gedni a panaszosnak, valamint a panasszal érintettnek arra, hogy a dokumentumokba bete-
kinthessenek. 
A panasz kivizsgálásáról, a panasz kezeléséről az intézmény indokolt esetben határozattal 
dönt. A határozatot megküldi az érintetteknek. 
A dokumentumokat az iratkezelési szabályzatnak megfelelően kell megőrizni. 

 
8. A panasz megelőzési tevékenység eljárásrendje 

 
Az intézmény számára jelentős feladatot jelent az, hogy a panaszok kivizsgálását követően 
külön figyelmet fordítson a panasz megelőzési tevékenységre. 
A panasz megelőzési tevékenység célja, hogy még egyszer az intézményhez ugyanazzal a pa-
nasszal ne forduljanak, azaz szűnjön meg az ok, ami a panaszt előidézte. 
A panasz megelőzési tevékenység körébe tartozó feladatok: 

- a megelőzési lehetőség feltárása, 
- a megelőzési tevékenység meghatározása, felelős, határidő kitűzése, 
- a panasz kezelésével kapcsolatos intézkedések nyomon követése, 
- a megelőzési tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési pontok beiktatása, működtetése, 
- beszámoltatás a megelőzési tevékenységről. 

 
8.1. A megelőzési lehetőség feltárása 
 
A panasz megelőzési tevékenység első fontos feladata annak megállapítása, hogy a panasszal 
kapcsolatban van-e lehetőség panasz megelőzési tevékenységre, vagy a panasz jellege miatt 
arra nincs mód. 
Amennyiben a panaszhoz hasonló panaszok részben vagy teljes egészében megelőzhetőek, 
meg kell keresni a hatékony megelőzési tevékenységeket. 
 
8.2. A megelőzési tevékenység meghatározása, felelős, határidő kitűzése 
 
Az újbóli panaszok megelőzésének lehetőségekor feltárt megelőzési lehetőségeket meg kell 
vizsgálni a várható eredményességük szempontjából, majd a leghatékonyabb eszközöket kell 
alkalmazni. 
Az intézményvezető, illetve a panasz kezelésben felelősséget viselő személy, csoport feladata, 
hogy meghatározza pontosan a panasz megelőzési tevékenységet, illetve, hogy megállapítsa az 
egyes tevékenységekkel kapcsolatos határidőket, felelősöket. 
Ezt írásba is kell foglalni. 
 
8.3. A panasz kezelésével kapcsolatos intézkedések nyomon követése 
 
A panaszkezelési tevékenységgel összefüggő intézkedések nyomon követése az intézményve-
zető, illetve a panaszkezelésben felelősséget viselő személy, csoport feladata. 
A nyomon követés során: 

- nyomon kell követni az elrendelt feladatok, tevékenységek végrehajtásának helyzetét 
(hol tart a feladatellátás?) 

- elemezni kell a hasonló panasz-tételi lehetőségeket,  
- értékelni kell a panaszkezelés eredményét. 

 
8.4. A megelőzési tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési pontok beiktatása, működtetése 
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Amennyiben lehetőség van a panaszkezelés során törekedni kell a megelőzés érdekében az in-
tézmény működésében, működési rendjében új ellenőrzési pontok beiktatására, lehetőség sze-
rint harmonizálva az intézményben folyó FEUVE tevékenységgel. 
 
8.5. Beszámoltatás a megelőzési tevékenységről 
 
A panaszkezelési tevékenység során rendszeresen sort kell keríteni a megelőzési tevékenység-
gel összefüggő beszámoltatásra, különösen annak hatékonyságára. 
Amennyiben a megelőzési tevékenység a beszámoltatás során nem minősül megfelelőnek, ja-
vasolni kell a megelőzési tevékenység újbóli elvégzését. 
 

9. A panaszkezeléssel kapcsolatos feladat- és felelősségi körök 
 

A panaszkezeléssel kapcsolatos feladat- és felelősségi körök összekapcsolódnak. A panaszke-
zelési tevékenység legfőbb irányítója az intézményvezető, aki e feladatát helyettesére, illetve a 
minőségirányítási csoportra is átruházhatja. 
Az intézményvezető felelőssége, hogy 

- az intézmény szakmailag is a jogszabályoknak, valamint a belső szabályoknak megfe-
lelően működjön, az ezzel kapcsolatos panaszok figyelemmel kísérésre kerüljenek, 

- a valós panaszok megfelelő módon kezelésre kerüljenek, a szükséges intézkedések 
megszülessenek, a panaszok alapján feltárt problémák orvosolva legyenek. 

 
10. A panaszok intézményi önértékelésben betöltött szerepe, rendje 

 
A panaszok, valamint a panasz kivizsgálási eredmények több ponton is szerepet játszanak az 
intézményi minőségirányítási rendszerben, azon belül is az intézményi önértékelésben. 
 
10.1. A panaszok csoportosítása 
 
A panaszokat és a panaszkivizsgálás eredményeit az intézményi önértékelés különböző szint-
jein is figyelembe kell venni. Ezért a panaszokat csoportosítani kell aszerint, hogy az 
 - konkrét személy (pedagógus, vezető ) személy, illetve 

- általában az intézmény működéséhez kapcsolódik-e. 
 
10.2. Az intézményi önértékelés és a panaszok 
 
Az intézmény partnereivel kapcsolatos panaszokat elemezni kell. A panaszokkal kapcsolatban 
az egyedi panaszkezelési és megelőzési tevékenység mellett - amennyiben a panasz jellege le-
hetővé teszi - összesített panaszkezelési és megelőzési tevékenységet is kell folytatni. 
 

11. A valós panaszok és az intézményi kockázatértékelés 
 

Az intézmény éves ellenőrzési terve elkészítése előtt az intézmény Belső Ellenőrzési kézi-
könyve alapján kockázatelemzést kell végezniük. A kockázatelemzésben fel kell használni a 
panasz kivizsgálások eredményeit, s a panasszal érintett területeket kockázat szempontjából 
magasabbra kell értékelni. 
 

12. Záró rendelkezések 
 
A szabályzat az elfogadása napján lép hatályba, s rendelkezéseit a szabályzat hatályon kívül 
helyezéséig kell alkalmazni. 




