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2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 24. § (1), (2) és 25. § (1), (4) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján az Érdi SZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (a 

továbbiakban intézmény) nevelőtestülete a következő szervezeti és működési szabályzatot fogad-

ja el: 

 

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre 

1.  A szervezeti és működési szabályzat az intézmény működésére, belső és külső kapcsolatai-

ra vonatkozóan szabályozza 

a) mindazokat a kérdéseket, amelyeket a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-

vény (a továbbiakban: köznevelési törvény), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, az ál-

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

ról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: Ámr.) és egyéb jogszabályok – az intéz-

mény alapító okiratára figyelemmel – e szabályzat szabályozási körébe utalnak, továbbá 

 b) a nevelési-oktatási intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet 

jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, illetve nem lehet szabá-

lyozni. 

2.  E szabályzat rendelkezéseit alkalmazni kell az iskola dolgozóira, tanulóira és mindazokra a 

személyekre, akik belépnek az intézménybe. 

 

Az Érdi Szakképzési Centrum alapító okiratában a tagintézményre vonatkozó  

adatok részletezése 

 

3.  Alapdokumentum adatai: 

  Az iskola megnevezése:    Érdi SZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

  Régi OM azonosító: 032647 

  Jelenlegi OM és telephelyi azonosító: 203036 007 

  Székhelye: 2030 Érd, Ercsi u. 8. 

  Tagintézménye: nincs 

  Intézményegysége: nincs 

  Az iskola alapító szerve: Érd Községi Tanács 

   2030 Érd, Budai u. 4. 

  Az alapítás éve: 1955. 

  Az iskola irányító szerve: Érdi Szakképzési Centrum 

  Az irányító szerv székhelye: 2030 Érd, Ercsi u. 8. 

  Az irányító szerv vezetője: Pergel Antal főigazgató 

  Az iskola működési köre: közoktatás 

 

  Az iskola által ellátott közfeladat: Szakgimnáziumi és szakközépiskolai kép-

zés  

    nappali és esti munkarend szerint 
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4.   Az iskola szakágazati besorolása: 

a) tevékenysége szempontjából (típusa): Közszolgáltató, közoktatási feladatot ellátó köz-

intézmény 

b) feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerint (gazdálkodási jogkör): nincsen 

 

Az iskola típusa: Szakképző iskola 

 

5. A feladat ellátásához szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezé-

sére áll a székhelyén levő 18870, 18871 hrsz-ú ingatlan a rajta található iskolaépülettel. A 

feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában leltár szerint nyilvántartott tárgyi 

eszközök.  

 

 Az iskola szerv vagyon feletti rendelkezési joga: Az iskola a vagyon feletti rendelkezési 

jogát Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott mindenkor hatályos vagyongaz-

dálkodásról szóló rendelete szerint gyakorolja.  
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6.Az iskola szervezeti felépítése: 

 

 
  

IGAZGATÓ 

KÖNYVTÁROS TANÁR 

ÁLTALÁNOS 
IGAZGATÓHELYETTES 

MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐK 

SZAKTANÁROK 

SZAKMAI 
IGAZGATÓHELYETTES 

MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐK 

SZAKTANÁROK 

GYAKORLATIOKTATÁS-
VEZETŐ 

MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐK 

SZAKTANÁROK 

ISKOLATITKÁROK 

RENDSZERGAZDA 

GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ 

KARBANTARTÓ 

PORTÁSOK 

TAKARÍTÓ 
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7.  Az intézményt az intézményvezető képviseli. A kiadmányozás joga az intézményvezetőt 

illeti meg, amelyet külön szabályzatban meghatározott módon átruházhat. 

 

8.  Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata:  

  

Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

  2030 Érd, Ercsi u. 8. 

     

Érdi Szakképzési Centrum mellett működő szakmai vizsgabizottság 

  Érd 142103 

 

Érdi Szakképzési Centrum mellett működő érettségi vizsgabizottság 

  Érd 142103 

 

9.  Az intézményi bélyegzők használatára a következő dolgozók jogosultak: 

 a) igazgató 

 b) igazgatóhelyettesek 

 c) gyakorlatioktatás-vezető 

 

10.  Az igazgató munkaköri leírását jogszabályban foglalt rendelkezések alapján az intézmény-

vezető, az iskola egyéb alkalmazottainak munkaköri leírását jogszabályban és az ÉSZC szerve-

zeti és működési szabályzatában foglalt rendelkezések alapján az igazgató határozza meg. 

 

11.  Az intézményvezető helyettesei az általános igazgatóhelyettes, szakmai igazgatóhelyettes, 

valamint a gyakorlatioktatás-vezető, akik az e szabályzatban megállapított munkamegosztás és 

helyettesítési rend szerint látják el vezetői feladataikat. 
 

12.  Az intézmény pedagógusai munkájukat a nemzeti köznevelésről szóló törvényben, a vég-

rehajtási rendeletekben, az intézmény pedagógiai programjában, e szabályzatban, a házirendben, 

valamint a munkaköri leírásukban foglalt rendelkezések szerint végzik. 
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Az intézmény vezetése, a nevelőtestület  

[A köznevelési törvény 69-70. §] 

13.  A tagintézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló, szervezetével és működésével 

kapcsolatban minden olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

14.  A köznevelési tagintézmény élén tagintézmény-vezető áll igazgatói megbízatással, a veze-

tés tagjai az igazgató helyettesei. A szakmai munkaközösségek vezetői az e szabályzatban és a 

munkaköri leírásukban foglaltak szerint segítik a nevelő-oktató munka tervezését, szervezését és 

ellenőrzését. 

15.  Az igazgató felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdál-

kodásért, gyakorolja a főigazgató által delegált munkáltatói jogokat, és dönt a tagintézmény mű-

ködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés nem 

utal más hatáskörébe. 

16.  A tagintézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve a nevelőtestület, amely a 

köznevelési törvényben és más jogszabályban meghatározott ügyekben döntési vagy véleménye-

zési jogot gyakorol. A nevelőtestület értekezleteit az igazgató vezeti. 

17.  A nevelőtestület tagjai: 

 a) a pedagógusok; 

 b) a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, felsőfokú iskolai végzettségű alkalmazottak; 

18.  A nevelőtestület az éves munkatervben meghatározott időpontokban, ezen felül szükség 

szerint ülésezik. 

19.  A nevelőtestület értekezletein a részvétel a nevelőtestület minden tagja számára kötelező. 

20.  A nevelőtestület – ha jogszabály másként nem rendelkezik – akkor határozatképes, ha tag-

jainak legalább ötven százaléka részt vesz a határozathozatalban. 

21.  A nevelőtestület döntéseit nevelőtestületi értekezleten – ha jogszabály másként nem ren-

delkezik – nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. Titkos szavazást akkor lehet elrendelni, ha azt 

jogszabály előírja, vagy állásfoglalást igénylő személyi ügyben az érintett kéri. 
 

22.  Alkalmazotti értekezletet kell tartani abban az esetben, ha jogszabály valamely kérdés el-

döntésére a nevelőtestület helyett az alkalmazotti közösséget hatalmazza fel. Az alkalmazotti 

értekezletre – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a nevelőtestületi értekezletre vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni.  
 

23.  Az intézményben folyó nevelő-oktató munka tervezését, szervezését és ellenőrzését szak-

mai, módszertani kérdésekben az intézmény pedagógusaiból létrehozott szakmai munkaközössé-

gek segítik. A szakmai munkaközösség dönt saját működési rendjéről, munkatervének elfogadá-

sáról.  
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Szakmai munkaközösségek együttműködésének, kapcsolattartásának rendje 

 

24.  Munkaközösségek feladatai 

◊ Szakmai, módszertani kérdésekben segítségnyújtás a 

- tervezéshez 

- szervezéshez 

- belső értékeléshez 

- ellenőrzéshez. 

◊ Közreműködik a szakmai munka értékelésében és ellenőrzésében, pedagógiai megvá-

lasztásában, tankönyvkiválasztás elveinek meghatározásában. 

◊ Pedagógus teljesítmény-értékelési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok el-

látása. 

◊ Tanácsadás a munkaközösségek, valamint a nevelőtestület tagjainak. 

◊ Területéhez tartozó műveltségtartalmak, tantárgyak, nevelési tevékenységek gondo-

zása, azok eredményességének belső értékelése, ellenőrzése (helyi kompetenciaméré-

sek, bemeneti mérések, tantárgyi eredményességvizsgálatok, neveltségi szint megíté-

lése). 

◊ Javaslat a pedagógiai program (nevelési program, helyi tanterv, szakmai program) 

módosítására, alternatív pedagógiák, programok adaptációjára, sajátos módszerek al-

kalmazására, tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formáinak változtatására. 

◊ Közreműködés tanári programok, egyéni fejlesztési programok véleményezésében, 

azok megvalósításának ellenőrzésében. 

◊ Éves munkatervben szereplő tanulmányi versenyek, helyi vetélkedők megszervezése, 

lebonyolítása. 

◊ Hozzájárul a szervezeti, módszertani kultúra továbbfejlesztéséhez. 

◊ Közreműködik a belső intézményi dokumentumok megismertetésében, a pedagógiai 

program előírásainak adott területen történő egységes értelmezésében és végrehajtá-

sában. 

◊ Részt vesz a Centrum szintű pályázatok (TÁMOP, VEKOP, GINOP) előkészítésé-

ben, megvalósításában. 

◊ Dönt: 

- nevelőtestület, alkalmazotti közösség által átruházott kérdésekben, 

- munkaközösség éves programjáról, 

- helyi tanulmányi versenyek, vetélkedők indításáról, megszervezéséről. 

◊ Véleményük beszerzése kötelező 

- pedagógiai program elfogadásában, 

- nevelő-oktató munkát segítő eszközök, tankönyvek, segédanyagok, tanulmányi se-

gédletek kiválasztásában, 

- igazgató pályázati anyagának véleményezésében 

 

25. Kapcsolattartás és együttműködés rendje, formái, valamint a munkaközösségek részvéte-

le a pedagógusok munkájának segítésében. A munkaközösség-vezetők kötelezettsége a rendsze-

res konzultáció. A munkaközösség-vezetők negyedévente beszámolnak tevékenységükről az 

igazgatóhelyetteseknek.  

 

 

Iskolánkban alkalmazott együttműködési formák: 

◊ Közös témában foglalkozás (pl.: műveltségterületeken belüli együttműködés) 

◊ Előadás 

◊ Módszertani bemutatás 

◊ Bemutató órák, foglalkozások 

◊ Esetmegbeszélések 
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◊ Konzultáció 

◊ Mérési eredmények kiértékelése, feladatok meghatározása 

◊ Tapasztalatcsere 

◊ Tréning 

 

Kapcsolattartás rendje: 

◊ Eseti (p.: esetmegbeszélések) 

◊ Rendszeres (az éves munkatervben rögzített módon). 

 

A munkaközösségi programok a pedagógusok kötelező óraszámához kapcsolódó tevé-

kenységeket (tanórai foglalkozás, tanórán kívüli foglalkozás) nem érintheti. Ez alól kivé-

telt képeznek a bemutató órák és foglalkozások. 

 

Amennyiben a pedagógus több munkaközösségnek tagja, vagy esetenként szeretne egy-

egy szakmai tevékenységbe bekapcsolódni, köteles egyeztetni a munkaközösség-

vezetővel. 

 

Pedagógusok munkájának segítése 

◊ Szakirodalom, segédanyagok, szakmai folyóiratok, tankönyvek ajánlása, figyelem-

felhívás. 

◊ Szakmai, módszertani, magatartási problémák kezelésére konzultáció. 

◊ Pályakezdők mentorálása, gyakornoki követelmények teljesítési feltételeinek megis-

mertetése. 

◊ Módszertani segédanyagok készítése. 

◊ Mediátori feladatok szakmai indíttatású konfliktusok kezelésében. 

◊ Továbbképzési programok szervezése. 

◊ Tantárgyi, tanári programok terápiás fejlesztések „közkinccsé” tétele a könyvtárban. 

◊ Tanácsadás. 

◊ Adatbank (kompetenciamérésekhez, tantárgyi eredményességi mérésekhez, helyzet-

elemzéshez mérőlapok) létrehozása. Digitális tananyagfejlesztés („21.századi isko-

la”) 

◊ Más munkaterületről vagy más intézményből érkezők szakmai megsegítése. 

◊ A munkaközösség-vezető az igazgató megbízása alapján a pedagógus teljesítmény 

értékelés rendszerében szakmai ellenőrző munkát, továbbá óralátogatásokat végez, 

tapasztalatairól beszámol az intézmény vezetőségének. 

 

Az intézményben működő munkaközösségek: 

1. humán (magyar-történelem) 

2. reál (természettudományi-informatikai) 

3. idegen nyelvi 

4. szakmai (komplex) elméleti 

5. szakmai (komplex) gyakorlati 

6. osztályfőnöki 

7. testnevelés 

8. diákönkormányzatot segítő 

9. SZMK munkáját segítő 
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A működés rendje, nyitva tartás 

[az 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 16§.] 

 
26.  Szorgalmi időben az iskola hétfőtől-péntekig reggel 7

00
 órától este 20

00
 óráig tart nyitva. A 

tanítási szünetek alatt a nyitva tartás szünetel. Indokolt esetben az intézményvezető ettől eltérő 

nyitva tartást is megállapíthat. 
 

27.  A tanítás 7
45

 órakor kezdődik, és 14
45

 20
00

órakor fejeződik be. A tanműhelyi oktatás 7
45

 

órától 14
00

 20
00

óráig tart. A tanítási óra 45, a 6. óra után 40 perces. Az órák közötti szünet időtar-

tama 10 perc, az 5. óra után 20 perc, ezután 5 perc.  
 

Indokolt esetben az igazgató ettől eltérő tanítási- és munkarendet is megállapíthat. 

28. Szorgalmi időben az ügyfélfogadás rendje: hétfő: 9-11 és 13-15 óra, szerda: 13-15 óra, 

péntek: 9-11 óra. A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon munkanapokon 12-14 óra között 

intézhetik. 

29.  Tanítási szünetek alatt az intézményben irodai ügyelet csak kijelölt napokon működik. Az 

ügyeleti ügyfélfogadás rendjét az igazgató állapítja meg. 
 

30.  A nyitva tartás és az ügyeleti ügyfélfogadás rendjét az intézmény a helyben szokásos mó-

don nyilvánosságra hozza. 
 

31.  A nyitva tartás és az ügyeleti ügyfélfogadás ideje alatt az igazgató és helyettesei közül le-

galább egy személy, vagy a helyettesítésüket a szervezeti és működési szabályzatban meghatáro-

zott helyettesítési rend szerint ellátó dolgozó az intézményben tartózkodik. 
 

32.  Az iskola épületeit, helyiségeit, eszközeit, berendezését és felszereléseit rendeltetésüknek 

megfelelően kell használni. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felü-

gyeletével használhatják. 
 

33.  Az iskola tanulóinak, dolgozóinak és mindazoknak, akik belépnek az intézmény területére, 

kötelessége 
 

 a) az intézmény épületeinek, helyiségeinek, eszközeinek, berendezési és felszerelési tárgyai-

nak, mások tulajdonának megóvása és védelme, 
 

 b) az iskola rendjének, tisztaságának megőrzése, 
 

 c) a tűz- és balesetvédelmi előírások betartása, 
 

 d) a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és más belső szabályzatok rájuk vonatkozó 

előírásainak betartása. 

e) a tornaterem, informatika szaktanterem, könyvtár, tanműhelyek használatának rendjéről az 

iskola hatályos Házirendjében foglaltak a mérvadók 

34.  Az iskolai tanműhelyek működését, a 4. sz. melléklet tartalmazza.  

A gazdálkodó szervezeteknél folyó oktatás rendjét az érvényben lévő jogszabályok és tantervek 

határozzák meg. 
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A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 
35.  A pedagógiai munka belső ellenőrzését az iskola éves munkatervében meghatározott elle-

nőrzési terv szerint az igazgató és helyettesei végzik, a szakmai munkaközösségek vezetői segí-

tik.  
 

36.  A pedagógiai munka belső ellenőrzésének az iskola által alkalmazott módszerei: 
 

 a) a tanórák, gyakorlati foglalkozások, tanórán kívüli foglalkozások látogatása 
 

 b) a tanulói munkák ellenőrzése, vizsgálata 
 

 c) az adminisztratív munkák vizsgálata 
 

 d) összetett vizsgálatok egy-egy tantárgy, tantárgycsoport nevelési területére vonatkozóan 
 

 e) beszámoltatás szóban vagy írásban. 
 

37.  Az ellenőrzés szempontjai: 
 

 a) tájékozódás, segítségnyújtás 
 

 b) feladatok, utasítások végrehajtásának ellenőrzése 
 

 c) eredményesség, problémák feltárása. 
 

38.  A belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére az igazgató haladéktalanul 

megteszi a szükséges intézkedéseket. 

 
A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai felügyelet 

[a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. §] 

 
39.  Az iskolában a nyitva tartás ideje alatt, valamint egyéb időben az igazgató utasítása szerint 

portai szolgálat működik. Az iskolába belépni, ott tartózkodni a portai szolgálat tudomásával 

lehet, kivéve azokat a dolgozókat, akiknek a belépés és benntartózkodás egyéb időben is munka-

köri kötelessége.  
 

40.  Azon személyek beléptetése, akik nem állnak jogviszonyban az iskolával, a porta szolgálat 

engedélyével történik az iskola területére. A portás felírja belépő vendég nevét. 
 

41.  Az iskolában tanítási idő alatt ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épü-

let- vagy udvarrészben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tiszta-

ságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. A tanítási idő alatt diák-

ügyelet működik, amely segíti az ügyeletes pedagógusok munkáját. 

 

42.  Az iskolában egyidejűleg 8 fő nevelő lát el ügyeleti teendőket az alábbi területeken: 
 

 

a)főépület  1. szint  1 fő 

b)főépület  2. szint  1 fő 

c)főépület  3. szint  1 fő 

d)főépület  4. szint  1 fő 

e)forfa épület:   2 fő 

f)udvar:    2 fő 
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43.  A tanulók pedagógiai felügyeletét az iskola az érkezéstől az órarendi órák befejezéséig az 

óraközi szünetek alatt és a tanórákon az alábbiak szerint biztosítja: 

 a) a tanulók felügyelete a folyosókon az óraközi szünetek alatt - beleértve az első órát meg-

előző szünetet is - az ügyeletes nevelők kötelessége; 
 

 b) ha a tanuló nem jelenik meg a tanórán, vagy elkésik, továbbá ha a tanóráról engedély nél-

kül távozik, a szaktanár megteszi a házirendben előírt intézkedéseket; 
 

 c) ha a tanuló az órarendi órák befejezése előtt engedély nélkül távozik az iskolából, a szak-

tanár megteszi a házirendben előírt intézkedéseket. 
 

44.  Ha a tanuló nem jelenik meg a tanórán, az órát tartó tanár a házirend megfelelő pontját 

érvényesíti. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról. 
 

45.  Az iskolán kívül szervezett órarendi foglalkozások esetén a pedagógiai felügyelet biztosí-

tása az igazgató engedélyével a szervező pedagógus feladata. 

 

46.  A tanórán kívüli foglalkozások ideje alatt a tanuló felügyeletét a foglalkozást tartó pedagó-

gus látja el. Ha a tanuló nem jelenik meg a tanórán kívüli foglalkozáson, vagy elkésik, továbbá 

ha a foglalkozásról engedély nélkül távozik, a szaktanár megteszi a házirendben előírt intézkedé-

seket.  

 

47.  Az iskolai rendezvényeken a tanulók felügyeletét a megbízott pedagógusok biztosítják.  
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A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők közöt-

ti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 

[a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. §] 

48.  A nevelőtestületet az igazgató vezeti, az igazgatóhelyettesek és a gyakorlatioktatás-vezető 

közreműködésével előkészíti a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket, megszervezi és elle-

nőrzi végrehajtásukat.  
 

49.  A pedagógusok, a nevelő-oktató munkát segítő és a technikai alkalmazottak munkáját az 

igazgató az igazgatóhelyettesekkel, a gyakorlatioktatás-vezetővel megosztva irányítja és ellenőr-

zi. Az igazgató közvetlen munkatársai az előbbieken kívül az iskolatitkárok. 
 

50.  Az iskolavezetőség az igazgató által megállapított munkaprogram alapján az igazgató által 

meghatározott időpontban tanácskozik. Az ülések összehívása az igazgató feladata. Az ülésekre 

tanácskozási joggal meghívhatók a munkaközösségek vezetői, a diákönkormányzat képviselője, 

az SZMK képviselője. 

 

51.  A vezetők közötti feladatmegosztás 
 

Az igazgató kizárólagos jogkörébe tartozik:  
 

 - az iskola képviselete 

 - a szakmai, pedagógiai nevelés irányítása 

 - közvetlen irányítása alá tartozik a könyvtár 

 - a közalkalmazottak feletti, a főigazgató által delegált munkáltatói jogok 

 - a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása 

 - a személyi és tárgyi feltételek biztosítása a költségvetés alapján 

 - a folyamatos belső ellenőrzés 

 - együttműködés 

  - az érdekképviseleti szervekkel 

- a diákönkormányzattal 

- a szülők képviselőivel 

- a fenntartóval. 
 

Hatásköréből átruházva 
 

 - az általános igazgatóhelyettesre távolléte esetén teljes jogkörrel helyettesítését 

 - az igazgatóhelyettesek mindegyikére a hozzájuk tartozó alkalmazottak ellenőrzését, vala-

mint a gazdálkodó szervezetekkel fenntartott kapcsolatok folyamatos ápolását 
 

Ezen túlmenően az iskola minden vezető beosztású dolgozója – jelentési és beszámolási kötele-

zettség mellett – felelős a maga területén.  

Igazgatóhelyettesek, gyakorlatioktatás-vezető 

Tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, kölcsönösen együttműködve, egymással mellé-

rendeltségi viszonyban látják el. Részletes feladataikat az SZMSZ melléklete szerinti munkaköri 

leírás tartalmazza. 
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A helyettesítés rendje 

[a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. §] 

 
52.  Az igazgatót a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott rend szerint a helyette-

sei helyettesítik. Egyidejű akadályoztatásuk esetén a vezetői, vezető-helyettesi feladatokat az 

igazgató által kijelölt közalkalmazott látja el.  
 

53.  A vezetők helyettesítését ellátó közalkalmazott felel az iskola biztonságos működéséért, 

felelőssége, intézkedési jogköre – az igazgató eltérő írásbeli intézkedésének hiányában – az isko-

la működésével, a gyermekek, tanulók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést 

igénylő ügyekre terjed ki. 
 

54.  A vezető helyettesítését ellátó közalkalmazott a vezető akadályoztatásának megszűnése 

után haladéktalanul köteles beszámolni a helyettesítés ellátása során tett intézkedéseiről.  
 

55.  Ha a pedagógus betegség vagy egyéb ok miatt nem tudja az órarendben kijelölt óráját meg-

tartani, az igazgatóhelyettesek gondoskodnak az eseti helyettesítésről, és azt rögzítik a helyettesí-

tési lapon illetve az elektronikus naplóban. 
 

56.  Ha a pedagógus távolmaradása előreláthatóan az egy hónapot meghaladja, akkor az iskola 

– szükség szerint az órarend módosításával – gondoskodik arról, hogy a távollévő pedagógust 

azonos szakos pedagógus tudja tartósan helyettesíteni. 
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A vezetők és az iskolai szülői szervezet közötti kapcsolattartás 

formája 

[a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. §] 

 
57.  Az iskolai szülői szervezetet az osztályok szülői közösségei alkotják. Az iskolai szülői 

szervezet döntéshozó testülete az iskolai szülői munkaközösség, amelybe az osztályok szülői 

közösségei osztályonként legalább 1 fő szülőt delegálhatnak. Az iskolai szülői munkaközösség 

delegált tagjainak megbízása visszavonásig érvényes. Az iskolai szülői munkaközösség dönt 

működési rendjéről, munkaprogramjáról, elnökének és tisztségviselőinek megválasztásáról.  
 

58.  Az igazgató értekezleteken rendszeresen tájékoztatja a szülői munkaközösséget a pedagó-

giai munka aktuális kérdéseiről, a szülői értekezletek közötti időben szükség szerint tájékoztatja 

a szülői munkaközösség elnökét az iskolai szülői munkaközösség döntését igénylő kérdésekről.  

 

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, 

továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására 

vonatkozó rendelkezések 

[a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. §] 

 
59.  A nevelőtestület az egyes tanulók év végi osztályzatát osztályozó értekezleten áttekinti, és 

a pedagógus, az osztályfőnök, gyakorlati képzés szervezője által megállapított osztályzatok alap-

ján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. (2011. évi CXC. tv a nemzeti köznevelésről, 

54.§ (5)) 

60. A nevelőtestület, a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból 

- meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, valamint egyes jogköreinek 

gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre, az iskolaszékre vagy a diákönkormányzat-

ra. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles - a nevelőtestület által 

meghatározott időközönként és módon - azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület meg-

bízásából eljár. Ezeket a rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a pedagógiai program, az 

SZMSZ és a házirend elfogadására. A tagintézményt érintő ügyekben az adott tagintézmény ne-

velőtestülete, míg a szakképzési centrum valamennyi tagintézményét érintő ügyekben a tagin-

tézmények együttes nevelőtestülete jár el. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 117. § (1)) 
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A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

[a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. §] 

 
61.  Az iskola rendszeres kapcsolatot tart: 
 

- a fenntartóval 

- az általános iskolákkal (érdekeltségi területén belül) 

-  városi gimnáziumokkal 

- az egységes pedagógiai szakszolgálattal 

- a gyakorlati képzésben résztvevő gazdálkodó szervezetekkel 

- az illetékes gazdasági kamarákkal 

- a városi ipartestülettel 

- a szakképzésben érdekelt minisztériumokkal 

- a megyei szakképző iskolákkal 

- Szepes Gyula Művelődési Központtal 

- Csuka Zoltán Városi Könyvtárral 

- Földrajzi Múzeummal 
 

A kapcsolattartás az igazgató feladata. A kapcsolattartásban közreműködnek az igazgatóhelyet-

tesek, a gyakorlatioktatás-vezető, továbbá az ügyek meghatározott körében kijelölt pedagógusok. 
 

62.  Az iskola támogatására létrejött alapítványok esetén a kapcsolattartás formáját és módját 

ezen alapítványok alapító okirata határozza meg.  
 

63.  Az iskola jogszabályban előírt kapcsolatot tart fenn a gyermekjóléti szolgálattal, az egysé-

ges pedagógiai szakszolgálattal és az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgál-

tatóval. A kapcsolattartás az igazgató feladata, amelynek formáját és módját esetenként határoz-

za meg. 
 

64.  A felsoroltakon kívül további iskolai kapcsolatok felvételéhez és fenntartásához nevelőtes-

tületi döntés szükséges, amely meghatározza a kapcsolat formáját és módját. 
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Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok 

ápolásával kapcsolatos feladatok 

[a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. §] 

 

65.  Az iskola zászlaja nemzeti színű, egyik oldalán a Magyarország címere, másikon az iskola 

régi emblémája látható. 

 

 

66.  Az iskola emblémája: 

 

 

 

 

 

 

 

67.  Az iskolai emlékérem 81 mm átmérőjű, bronzból készült plakett, melyen Kós Károly arc-

képe és az iskola neve látható. 

 

68.  Iskolai ünnepségek: 
 

a)  tanévnyitó ünnepség; 

b)  Kós Károly-nap 

c) ballagási ünnepség 

d) tanévzáró ünnepség 

 

 

69.  Iskolai megemlékezések: 
 

a)  Aradi vértanúk emléknapja (október 6.); 

b)  Október 23. nemzeti ünnep; 

c) Elhurcoltak Napja (január első vasárnapja) 

c)  Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.); 

d)  Március 15. nemzeti ünnep; 

e)  Holokauszt áldozatainak emléknapja (április 15.). 

d) nemzeti összefogás napja (június 4.) 

 

 

70.  Hagyományos rendezvények: 

a)  karácsonyi ünnepély  

b)  iskolai tanulmányi versenyek, 

c)  sportnap, 

d)  szalagavató 

e) nyílt napok 

  f) nyitott műhelyek 

 

71.  Az iskolai ünnepségeken ünnepi öltözetben kell megjelenni. Az ünnepi öltözet lányoknak 

sötét szoknya, matróz blúz; fiúknak sötét nadrág, fehér ing, nyakkendő. 
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72.  Az iskolai ünnepségek, megemlékezések, rendezvények időpontját a tanév rendje alapján 

az iskola éves munkaterve határozza meg. A rendezvények szervezésével, az ünnepi műsor ösz-

szeállításával és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a felelősök megnevezésével a munka-

terv határozza meg. 

 

73.  A szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor az ünnepélyek, meg-

emlékezések rendje és a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok kérdésében az iskolai 

diákönkormányzatot egyetértési jog illeti meg. 

 

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

[a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. §] 

74.  Az iskolaorvosi felügyelet és ellátás éves rendjét az igazgató a fenntartó által kijelölt egés-

zségügyi intézmény iskolaorvosával és védőnőjével egyezteti.  

Az iskolaorvos heti 2 alkalommal rendel az iskolában, tanévenként meghatározott időpontban. 

Az iskolaorvos ellátja a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését, az egészségügyi 

intézmény által előre meghatározott időpontokban. Ellátja a szakképző évfolyamra beiratkozó 

tanulók szakmai alkalmassági vizsgálatát.  

A káros szenvedélyek (dohányzás, alkohol, drog, stb.) megelőzése érdekében felvilágosító elő-

adásokat szervez az osztályfőnök segítségével. 

 

Intézményi védő, óvó előírások 

[a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. §] 
 

75.  A tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a foglalko-

zásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát a szorgalmi idő 

megkezdésekor, valamint szükség szerint a tanórai, tanórán kívüli foglalkozás során, iskolai ren-

dezvény előtt életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetni kell. Az ismertetés a 

szorgalmi idő megkezdésekor, valamint iskolai rendezvény előtt az osztályfőnök, tanórai és tan-

órán kívüli foglalkozáson a foglalkozást tartó pedagógus kötelessége. Az ismertetés tényét és 

tartalmát dokumentálni kell. 
 

76.  Az iskolába csak a szabályoknak  megfelelő eszközök és felszerelések vihetők be. A peda-

gógus – az iskola szervezeti és működési szabályzatában, házirendjében meghatározott védő, óvó 

előírások figyelembevételével – viheti be az iskolai foglalkozásokra az általa készített, használt 

pedagógiai eszközöket.  
 

77.  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. 
 

78.  Tanórán és tanórán kívüli foglalkozáson a foglalkozást tartó pedagógus, óraközi szünetek-

ben és iskolai rendezvényeken a tanulók felügyeletét ellátó pedagógus felelős a tűz- és baleset-

védelmi előírások betartatásáért. 
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Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 

[a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. §] 

 
79.  Tűz esetén az intézmény tűzvédelmi szabályzata; tanulói baleset, illetve munkabaleset ese-

tén az iskola munkavédelmi szabályzata határozza meg a szükséges teendőket. 

 

80.  Bombariadó esetén az épület kiürítésére, a tanulók felügyeletére a tűzvédelmi szabályzat 

előírásait kell alkalmazni. 

 

A szülői szervezet véleményezési, egyetértési joga 

[a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 119. §] 

 
81.  Az iskolai szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a 

pedagógiai munka eredményességét. A szülői szervezet a tanulók nagyobb csoportját érintő 

bármely kérdésben véleményt nyilváníthat, tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény –

vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a 

nevelőtestület értekezletein.  

82.  A szülői szervezetet egyetértési jog illeti meg jogszabályban meghatározott esetekben. 

 
 

A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái 

[a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. §] 

 
83.  Az iskolában a következő tanórán kívüli foglalkozások tarthatók: 
 

  a) tanulószoba 

    tanulószobai foglalkozásokat az igényeknek megfelelően kell szervezni 
 

  b) szakkör 

    az indítandó szakkörök számát a diákok érdeklődése és az iskolai lehetőségek szab-

ják meg 
 

  c) sportkör, tömegsport foglalkozás 
 

1. tantárgyi korrepetálások. 

2. a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását az egységes pedagógiai szakszolgálat il-

letve az iskolai gyógypedagógus végzi 

3. a BTMN-es tanulók fejlesztését az egységes pedagógiai szakszolgálat illetve az 

iskolai gyógypedagógus végzi iskolánkban 

4. a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, fejlesztése az esély-

egyenlőség jegyében valamennyi tantárgyból a gondviselő kérésére igénybe vehető 

 

 

A felnőttoktatás formái 

[A 2011. évi CXC. törvény 13.§ (3)] 

 

84.  Az alapító okirat alapján az iskolában a nappali és esti munkarendű szakközépiskolai és 

szakgimnáziumi felnőttoktatás folyik. 
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A diák-önkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az  

iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje,  

a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek 

[a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 120. §] 

 
85.  Az iskola diákönkormányzatának legfőbb szerve a diákbizottság, amely osztályonként 1 fő 

diákképviselőből áll. A diákképviselőket az osztályok a tanév első osztályfőnöki óráján választ-

ják meg. 
 

86.  Az iskolai diákbizottság titkárt és tisztségviselőket választ, dönt saját működéséről. A Di-

áktanácsot a titkára képviseli. 
 

87.  A diákönkormányzatot segítő pedagógus részt vesz az iskolai diákbizottság ülésein, koor-

dinálja, segíti a diákönkormányzat munkáját. 
 

88.  Az iskolai diákbizottság ülésein és az évi rendes Diákközgyűlésen az iskola igazgatója 

rendszeresen tájékoztatja az iskolai diákbizottságot a tanulókat érintő kérdésekről.  
 

89.  A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyi-

ségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését. 
 

90.  A szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor a diák-

önkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás kér-

désében a diákönkormányzatot egyetértési jog illeti meg. 

A mindennapi testedzés formái, az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti  

kapcsolattartás formái és rendje 

[a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. §] 

91.  Az iskola a tanulók számára a mindennapi testedzést a kötelező heti testnevelés órán és a 

szabadon választható délutáni sportfoglalkozásokon biztosítja. 
 

92.  A délutáni sportfoglalkozás: tömegsport óra (45 perc). Az iskolai sportkör vezetője félé-

vente az értékelő értekezleten tájékoztatja az intézményvezetést a sportkör tevékenységéről. 
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Az iskolai könyvtár működési rendje 

[a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4., 163.§] 

 

Az iskolai könyvtár működési rendjét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

Intézményi alapdokumentumok és belső szabályzatok 

[a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. §] 

 

93.  Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok végrehajtása a következő, a fenntartó 

által jóváhagyott iskolai alapdokumentumok alapján folyik: 
 

 a) nevelési/pedagógiai program; 

 b) szervezeti és működési szabályzat; 

 c) házirend. 
 

94.  Az iskolai alapdokumentumok egy-egy példánya az iskola könyvtárában, és a titkárságon 

van elhelyezve, valamint az iskolai honlapon. A házirend egy példányát az iskolába történő be-

iratkozáskor, illetve lényeges módosítás esetén a szülőnek, tanulónak át kell adni.  
 

95.  Az iskola alapdokumentumairól a tanulók és a szülők az iskola titkárságán kérhetnek tájé-

koztatást munkanapokon, a tanulói ügyfélfogadás ideje alatt vagy előre egyeztetett időpontban. 
 

96.  Az iskolai működés egyes területeit szabályozó belső szabályzatokat – ha jogszabály más-

ként nem rendelkezik – az igazgató adja ki.  
 

97.  Iskolai belső szabályzat rendelkezése jogszabállyal vagy az intézményi, iskolai alapdoku-

mentumok tartalmával nem lehet ellenétes, az ilyen rendelkezés semmis. 

Az adatkezelés és –továbbítás intézményi rendje 

[ NKT 43.§] 

98.  Az adatkezelés és –továbbítás intézményi rendjét az e szabályzat 2. sz. mellékleteként ki-

adott adatkezelési szabályzat határozza meg, amely a 2018. május 25-én hatályba lépett az új 

Uniós adatvédelmi rendelettel jogharmonizációban van. 
 

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

100.  Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, illetve módosításánál a szülői szervezetet és az 

iskolai diákönkormányzatot egyetértési jog illeti meg. 
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Tankönyvkölcsönzés, tankönyvtámogatás, iskolai tankönyvellátás 

[2011. évi CXC. tv. 89.§, 96.§; 2013. évi CCXXXII. tv. 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet] 

 

101. Iskolai tankönyvellátás 

A 202012.(VIII.31.) EMMI rendelet 7.§ alapján az iskolai házirend kötelező eleme. 

102. Állami tankönyvterjesztés 

Az országos tankönyvellátást az állam a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.-n 

(KELLO) keresztül látja el. A Könyvtárellátó tankönyvellátási szerződést köt az iskola fenntartó-

jával a tankönyvrendelet alapján. A tankönyvrendelést az iskola a Könyvtárellátó által működte-

tett elektronikus információs rendszer alkalmazásával a Könyvtárellátónak küldi meg, de előtte a 

tankönyvrendelést a fenntartóval engedélyezteti. A tankönyvellátás minden fázisát nyomon kö-

veti, jóváhagyja és ellenőrzi az intézmény fenntartója. 

A tankönyvrendeléssel kapcsolatos határidőket a mindenkori tankönyvtörvény szabályozza. A 

tankönyvrendelést a legteljesebb körben kell megtenni, legalább a kiválasztott könyvek címének, 

darabszámának, az érintett tanulók és a tanulókat esetlegesen megillető támogatások feltünteté-

sével. Az iskolának azokat a tanulókat is meg kell nevezni, akik számára nem rendel tankönyvet, 

és meg kell jelölni ennek okát. Módosításra és pótrendelésre csak indokolt esetben kerülhet sor. 

Csak a végleges rendelésben megadott könyvek darabszámát lehet módosítani. A leadott rende-

lést követően a Könyvtárellátó összesített adatokat küld a közoktatás információs rendszerének 

(KIR), illetve az érintett kiadóknak. A kiadó a Könyvtárellátótól kapott megrendeléseket a 

Könyvtárellátónak visszaigazolja, melyről az az iskolákat és fenntartóikat értesíti. Az iskolák így 

már nem állnak közvetlen kapcsolatban a kiadókkal.  

A tankönyvek átvétele tanév elején az iskolában történik. A tankönyvek vételárát a szülők a 

Könyvtárellátótól kapott postai csekken vagy banki átutalással fizethetik be. A Könyvtárellátó az 

iskolának küldi meg a névreszóló csekkeket. 

103. A tankönyvrendelés éves menetrendje: 

március 15.:  a KELLO megnyitja a tankönyvrendelési felületet (tankonyvrendeles.kello.hu) 

  megnyílik a szülői felület is 

április 1.:  a KELLO feltölti a tankönyvjegyzéket a rendelési felületre 

április 1-30-ig: tankönyvrendelés, fenntartói jóváhagyás 

május 2-31-ig: SNI fejlesztőeszközök rendelése fenntartói jóváhagyással 

május 15-június 30-ig: alaprendelések módosítása, fiktív diákok nevesítése, fenntartói jóváha-

gyás 

augusztus 21-szeptember 15-ig: SNI fejlesztőeszközök további rendelése fenntartói jóváhagyás-

sal 

augusztus 1-24-ig: a tankönyvek iskolába történő kiszállítása 

szeptember 15-ig: pótrendelés leadása fenntartói jóváhagyással, ugyanitt alaprendelés átadásának 

rögzítése fizetős tanulók esetén 

szeptember 24-ig: a KELLO kiszállítja a pótrendeléseket és az SNI fejlesztőeszközöket 

szeptember 24-től: évközi rendelés leadása a tankönyvrendelési felületen 

104. Iskolán belüli tankönyvellátási feladatok 

Az iskolán belüli tankönyvellátás megszervezése és lebonyolítása az iskola feladata és felelőssé-

ge. A tankönyvrendelés elkészítésével egyidejűleg az iskolai tankönyvellátás helyi rendjében az 

intézmény vezetőjének meg kell nevezni a tankönyvfelelőst, annak feladatait.  Az iskola a tan-

könyveket a Könyvtárellátótól a tanulók részére átveszi, majd a tankönyvfelelős részt vesz a tan-

könyvellátással kapcsolatos helyi feladatok ellátásában: a Könyvtárellátó által beszerzett tan-

könyveknek a tanulók és az iskolai könyvtár részére történő átadásában, a sérült, elveszett, hibás 
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könyvek pótlásában, valamint az ehhez kapcsolódó adminisztratív és elszámolási feladatok el-

végzésében. Végzi a pótrendeléseket és szeptember végétől az évközi tankönyvrendeléseket is. 

A tankönyvrendelet szerint elsősorban csak olyan tankönyvek rendelhetők, amelyeknek tan-

könyvvé nyilvánítása az új kerettantervek alapján történt és a tankönyvjegyzéken szerepelnek. 

Abban az esetben, ha az adott tantárgyhoz nem adtak ki új kerettantervet, vagy az új kerettan-

tervhez nem szerepel tankönyv a hivatalos tankönyvjegyzéken, az iskola a régi tankönyvek közül 

választhat. 

105. Ingyenes tankönyvek 

A belépő 9. évfolyam tanulói jelenleg térítésmentesen kapják meg tankönyveiket, melyeket ta-

nulmányaik végén, illetve az iskolából való távozásukkor vissza kell adni. Ezek könyvtári állo-

mányba kerülnek. 

Az állam a tankönyvtörvény alapján továbbra is biztosítja rászorultsági alapon az ingyenes tan-

könyvellátást a középiskolák további évfolyamain is. Az iskola minden évben köteles tájékoztat-

ni a szülőket és felmérni, hány tanuló esetében kell biztosítani a köznevelési törvény szerinti 

térítésmentes tankönyveket, illetve a tankönyvtörvény szerinti normatív kedvezményt. A szülők 

az ingyenes tankönyvre vonatkozó igényüket a meghatározott igénylőlapon nyújthatják be az 

iskolának. A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához továbbra is szükséges a 

megfelelő okiratok bemutatása (családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, szakorvosi igazolás, 

önkormányzati határozat, stb.). Az ingyenes tankönyvellátás biztosítására az iskolának több lehe-

tősége is van az új tankönyvek beszerzése mellett. Az iskolától történő tankönyvkölcsönzéssel, 

használt tankönyvek biztosításával. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak esetében a szülők-

től semmilyen pénzbeli hozzájárulás nem követelhető. Térítésmentesen kell biztosítani az iskolá-

nak minden kiadványt (tankönyveket, munkafüzeteket, gyakorló lapokat, atlaszokat, feladatgyűj-

teményeket, stb.) az iskolába járó, illetve újonnan beiratkozó minden arra jogosult tanulónak. 

106. Tartós tankönyv 

Tartós tankönyv az, amely minősége (tartalmi és fizikai) alapján több tanuló, több éven keresztü-

li használatára alkalmas tankönyv, mely a tankönyvtámogatás 25%-ának felhasználásával vásá-

rolt dokumentum. Beszerzése az iskola által készített felmérés alapján történik. A tartós tan-

könyv összegének felhasználására a könyvtárostanár a felmérés alapján javaslatot tesz. A javas-

latot a nevelőtestület jóváhagyja. Ezután a könyvtárostanár elkészíti és közzéteszi a könyvtárból 

kölcsönözhető tartós könyvek jegyzékét. A tartós könyvek minden esetben könyvtári nyilvántar-

tásba (egyedi, brosúra) és feldolgozásra kerülnek. Csak a könyvtári nyilvántartásba vett könyvek 

kölcsönözhetők. A tartós könyveket kölcsönözni lehet több éven keresztül, legfeljebb hat évig, 

egy tanéven keresztül egy évfolyamon használt tankönyvek esetén. Tankönyv csak egész évre 

kölcsönözhető. 

A tartós könyvek kártérítése egy év után az elveszett dokumentum 50%-a, hosszabb kölcsönzés 

esetén a dokumentum elhasználódásával arányos árat kell fizetni.. A tartós könyvek egy példá-

nyát az iskolai tankönyvtárban is el kell helyezni. 

A tankönyvtörvény is kiemeli és fontosnak tartja a tartós tankönyvek beszerzését és kölcsönzé-

sét.  

Hatálybalépés 

[NKT 25. §] 
 

107. Az SZMSZ 2018.október 18-án a nevelőtestület általi elfogadásával lép hatályba, és visz-

szavonásig érvényes.  

108. Az SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályvál-

tozás esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a diákönkor-

mányzat, az iskolai szülői szervezete. 

A kezdeményezést és a javasolt módosítást az igazgatóhoz kell beterjeszteni.  
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A SZMSZ módosítási eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival. Az érvényes szabály-

zatot az iskola honlapján közzéteszi. Hatálybalépésével az iskola 2016. 08. 30-án jóváhagyott 

szervezeti és működési szabályzata hatályát veszti. 
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Mellékletek jegyzéke 

1. sz. melléklet: Az iskolai könyvtár működési és gyűjtőköri szabályzata 
 

2. sz. melléklet: Adatkezelési szabályzat 
 

3. sz. melléklet: Tanműhelyek rendje 

 

4. sz. melléklet: Munkaköri leírás minták 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érd, 2018. október 18. 

 

 

 

 

Dózsa Lajos 

          igazgató 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

 

Az ÉSZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Nevelőtestülete az iskola át-

dolgozott Szervezeti és Működési Szabályzatát egyhangúlag elfogadta. 

Érd, 2018. október 18. 

 

   Dobos Anita  Jakusné  Horváth  Krisztina   ifj. Lőkös Lajos 

  jegyzőkönyvvezető  jkv. hitelesítő   jkv. hitelesítő 

 

 

 

Az ÉSZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Diákönkormányzata az iskola 

átdolgozott Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakkal egyetért. 

 

Érd, 2018. október 18. 

   

 ……………………………… 

         Albert Alexa 

     Diákönkormányzat vezetője 

 

 

Az ÉSZC Kós Károly Szakgimnáziuma és  Szakközépiskolája Szülői Munkaközössége az iskola 

átdolgozott Szervezeti és Működési Szabályzatával egyhangúlag egyetért. 

 

Érd, 2018. október 18. 

 

 

           

                                                                                          

 ……………………………………….. 

                   Csizmarikné Skolnik Mária 

     Iskolai Szülői Munkaközösség vezetője 
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1.SZ. MELLÉKLET 

AZ ÉSZC KÓS KÁROLY SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA  
KÖNYVTÁRÁRA VONATKOZÓ ADATOK 

 

 

1.  Azonosító adatok: 

A könyvtár neve: Könyvtára 

A könyvtár címe: 2030 Érd, Ercsi u. 8. 

Létesítésének ideje: 1974 

Elhelyezése: külön könyvtárterem; alapterülete: 45 m2. 

A könyvtár bélyegzője: 

 

2. Fenntartása és szakmai irányítása: 

 A könyvtár az ÉSZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szervezetében 

működik. Az iskolai könyvtár fenntartásáról és fejlesztéséről az iskolát fenntartó önkormány-

zat az iskolai költségvetésben gondoskodik. A szakszerű könyvtári szolgáltatások kialakítá-

sáért a könyvtárat működtető ÉSZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája vál-

lal felelősséget. A könyvtár működését az iskola igazgatója ellenőrzi. 

 

 Az ÉSZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Könyvtárának  

gazdálkodása 

 

Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges financiális feltételeket az isko-

la a költségvetésben biztosítja. A könyvtár költségvetését össze kell hangolni a pedagógi-

ai programban megfogalmazott elképzelésekkel és annak dokumentum igényével. Figye-

lembe kell venni azt, hogy a tervszerű és folyamatos beszerzés biztosított legyen. 

 A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok beszerzése a könyvtáros ta-

nár feladata, a napi működéshez szükséges technikai eszközök meglétéről az iskola gaz-

dasági vezetője gondoskodik. 

 A költségvetési keret célszerű felhasználásáért a könyvtáros tanár felelős, ezért 

csak beleegyezésével lehet könyvtári keretből dokumentumokat vásárolni. 

 

Az ÉSZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Könyvtárának feladatai 

 

Az iskolai könyvtár az oktató-nevelő munka eszköztára, szellemi adatbázisa, gyűj-

tőkörének igazodnia kell az iskola pedagógiai programjához, a NAT műveltségi területe-

inek követelményrendszeréhez. A szakszerűen fejlesztett könyvtári állomány és az erre 
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épülő szolgáltatásoknak biztosítania kell a tanítás-tanulás folyamatában jelentkező szak-

tanári-tanulói igények teljesítését. 

  

 1. Az iskolai könyvtár alapfeladat /16/1998 (IV.8.) MKM/:   

  - a gyűjtemény folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása, és 

     rendelkezésre bocsátása 

  - tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról 

  - tanórai foglalkozások tartása 

  - könyvtári dokumentumok kölcsönzése 

 

2. Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai:      

 - tanórán kívüli foglalkozások megtartása 

 - számítógépes –Internet- informatikai szolgáltatások 

- közreműködés az iskolai tankönyvellátásban 

 

 

 Gyűjteményszervezés 

 

A könyvtári állomány alakítása tervszerűen, arányosan kialakított, alaposan végig-

gondolt szervezőmunka, amelynek eredményességét maga az állomány tükrözi.  

Az állományalakítás kritériumai:  

 - nevelési és oktatási célkitűzések figyelembevétele 

 - iskola tantárgyi rendszere 

 - tanári-tanulói igények szem előtt tartása 

 - az adott kor kihívásainak és újdonságainak követése 

 A szerzeményezés és apasztás helyes arányának eltalálása növeli a gyűjtemény in-

formációs értékét és használhatóságát. 
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1. Gyarapítás 

A beszerzés forrásai 

Az iskolai könyvtár vétel és ajándék útján gyarapodik. A vásárlás történhet 

jegyzéken megrendeléssel és előfizetéssel (Könyvtárellátó, kiadók, folyóirat-

terjesztők); vagy pedig a dokumentumok megtekintése alapján készpénzes fizetés-

sel (könyvesbolt, antikvárium). 

Az ajándékozás mint gyarapítási mód független a könyvtár költségvetésétől. A 

könyvtár ajándékot kaphat intézményektől, egyesületektől, alapítványoktól  

(SOROS, Kós Károly Egyesülés), magánszemélyektől. 

 A gyűjteménybe nem illő művek elcserélhetők, jutalmazásra felhasználhatók. 

 

Szerzeményezés 

  Az iskolai könyvtár gyarapításának legfontosabb tájékozódási segédletei: 

- gyarapítási tanácsadó (Könyvtárellátó) 

- kiadói katalógusok 

- könyvesboltok kínálata 

 

A szerzeményezés ütemezését minden gazdasági év elején el kell készíteni. 

Amennyiben a beszerzésre jelölt dokumentumok értéke túllépi az előirányzott 

összeget, akkor csökkenteni kell a vásárlás ütemét a következő lépésekben: 

- ajánlott művek példányszámának csökkentése  

- az ajánlott művek féleségének csökkentése 

- a gyűjtőkörbe tartozó könyvek példányszámának csökkentése 

 

A gyarapítás nyilvántartása 

- számítógépes katalógus 

- rendelési nyilvántartás 

- deziderátum 

 

Számlanyilvántartás 

 A beérkezett dokumentumok számláinak kiegyenlítése és a pénzügyi szabályoknak meg-

felelő könyvelése az iskola gazdasági szakemberének feladata. 

 A folyamatos és az egyenletes gyarapítás érdekében a könyvtári keret felhasználásáról 

nyilvántartást kell vezetni a könyvtárosnak. A gazdasági és pénzügyi iratok megfelelő fénymáso-

latait – mint a leltári nyilvántartás mellékletét- a könyvtári irattárban is el kell helyezni. 
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A dokumentumok állományba vétele 

 A dokumentumokat a leltárba vétellel egy időben el kell látni a könyvtár tulajdonbélyeg-

zőjével, leltári számmal és raktári jelzettel. 

 A tartós megőrzésre szánt dokumentumokat hat napon belül nyilvántartásba kell venni. 

Ez a dokumentum egyedi nyilvántartásba vételét is jelenti. 

 Tulajdonbélyegzővel látjuk el a könyvek következő részeit: 

  - a címlap belső oldalát 

  - a 17. oldalát 

- az utolsó számozott oldalát 

 

A végleges nyilvántartás formája a számítógépes nyilvántartás. 

Időleges nyilvántartásba kerülnek az átmeneti időszakra vásárolt könyvek és a könyvtár 

időszaki kiadványai.  

Az időleges nyilvántartás formái: cardex, illetve megkülönböztetett jelzéssel a számító-

gépes nyilvántartás.  

Az időleges (legfeljebb 3 évre) megőrzésre minősített dokumentumok: 

- brossúrák, alkalmi műsorfüzetek, propagandaanyagok 

 - tankönyvek, módszertani segédanyagok 

- tartalma alapján avuló kiadványok (gazdasági, jogi segédletek,                                                  

törvénykönyvek, pályaválasztási dokumentumok) 

 - kisnyomtatványok, szabványok, szabadalmi leírások 

 - egyéb dokumentumok 
 

 

2. Állományapasztás 

 

 Az állomány apasztása az állomány gyarapításával egyenrangú feladat.  Állományelem-

zési tevékenység után az állományból a dokumentum a következő okok miatt törölhető: 

  - tervszerű állományapasztás 

  - természetes elhasználódás 

  - hiány 

Tervszerű állományapasztás 

 

Az elavult dokumentumok kezelése 
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A válogatás a dokumentumok tartalmi értékelése alapján történik. A megfelelő mértékű 

és minőségű selejtezéshez ki kell kérni a szaktanárok véleményét. Tartalmi elavulás jellemzi a 

dokumentumot:   

 - a benne lévő ismeretanyag tudományos szempontból túlhaladottá vált, téves in-

formációt szolgáltathat 

 - ha a gyakorlatban nem használható, mert a benne lévő adatok, rendeletek 

    és szabványok megváltoztak 

 - ha az ismeretterjesztő és tudományos munkának megjelent egy 

   átdolgozott, bővített kiadása 

Helyismereti, muzeális értékű dokumentum elavulás címén nem törölhető. 

 

 

A fölös dokumentumok kivonása 
 

 Az iskolai könyvtárban fölös példány keletkezik, ha: 

  - megváltozik a tanterv 

  - változik az ajánlott és házi olvasmányok jegyzéke 

  - megváltozik a tanított idegen nyelv 

  - módosul vagy megváltozik az iskola profilja 

  - ajándékozás nem felelt meg a gyűjtőköri elveknek 

  - csonka többkötetes dokumentumok terhelik az állományt 

 

 

Természetes elhasználódás 

 Azok a dokumentumok tartoznak ide, amelyek a rendeltetésszerű használatra alkalmat-

lanná váltak. Ezen dokumentumok kivonása azért is lényeges, hiszen az iskolában az esztétikai 

nevelés fontos feladat. 

 Nem szabad selejtezni a muzeális értékű dokumentumokat. 

 

 

 

Hiány 

 Csökkenik az állomány nagysága, ha a dokumentum: 

  - elháríthatatlan esemény miatt megsemmisül (eltűnik, megsemmisül vagy 

     használhatatlanná válik a dokumentum tűz, beázás vagy bűncselekmény  

    következtében) 
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  - olvasónál marad (kölcsönzés közben elveszik, az olvasónak egy másik   

  könyvvel kell pótolni a hiányt) 

  - az állomány ellenőrzésekor hiányzott 

 

A törlés folyamata 

Ha sor kerül az állományapasztásra a könyvtáros csak javaslatot  tehet, a kivezetésre vo-

natkozó engedélyt az iskola igazgatója adja meg. Az állományapasztásnál kivont fölös példá-

nyokat fel lehet ajánlani más könyvtáraknak, antikváriumoknak, az iskola dolgozóinak, diákjai-

nak. A fizikailag sérült példányokat az iskola ipari felhasználásra eladhatja. Az elszállításról a 

gazdasági vezető köteles gondoskodni. A dokumentumok eladását/megvételét igazoló bizonylat 

fénymásolata a törlési jegyzőkönyv mellékleteként a könyvtár irattárában marad. 

 

A kivonás nyilvántartása 

  

Jegyzőkönyv 

 A dokumentumok kivezetése a leltárkönyvből, ill. a számítógépes nyilvántartásból 

mindenkor az igazgató aláírásával és az iskola bélyegzőjével hitelesített jegyzőkönyv alapján 

történik. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kivezetés okát. 

 

 

3. A könyvtári állomány védelme 

 

 A könyvtáros tanár a rábízott könyvtári állományért, rendeltetésszerű működtetéséért anya-

gilag és erkölcsileg felelős. 

 

 

Az állomány ellenőrzése 

 A könyvtári állomány leltározása mennyiségi felvételt jelent, amelynek során a gyűjte-

mény dokumentumait tételesen össze kell hasonlítani az egyedi nyilvántartással. Az időleges 

megőrzésre szánt dokumentumok nem leltárkötelesek. 

 

 

Az állományellenőrzés előkészítése 

 Az ellenőrzés lebonyolításához ütemtervet kell készíteni, melyet jóvá kell hagyatni az 

igazgatóval. További feladatok: 
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  - raktári rend megteremtése 

  - a nyilvántartások felülvizsgálata 

  - a revíziós segédeszközök előkészítése 

  - a pénzügyi dokumentumok lezárása 

 

Az állományellenőrzés lebonyolítása 

 Az ellenőrzés módszerei: 

  - a dokumentumok és az egyedi nyilvántartás összevetése 

  - számítógépes  ellenőrzés 

Az ellenőrzés lezárása 

 Az ellenőrzés lezárásaként záró-jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet át kell adni az isko-

la igazgatójának. A leltározáskor felvett jegyzőkönyvben megállapított hiányt ill. többlet okait a 

könyvtáros tanár köteles megindokolni. 

Az állomány jogi védelme 

 A könyvtáros tanár anyagilag és fegyelmileg felel a gyűjtemény tervszerű, folyamatos 

gyarapításáért, a könyvtári beszerzési keret felhasználásáért. Hozzájárulása nélkül az iskolai 

könyvtár számára dokumentumo(ka)t senki nem vásárolhat. Szaktanári beszerzés esetén az 

állománybavétel csak a számla és a dokumentum(ok) együttes megléte alapján történhet. 

 A leltári fegyelem megköveteli a nyilvántartások pontos, naprakész vezetését. 

A könyvtáros tanár felelősségre vonható a dokumentumok és/vagy eszközök hiányáért, - 

ha bizonyíthatóan nem tartotta meg a könyvtár nyilvántartási kezelési, használati és működési 

szabályait, 

- kötelességszegést követett el 

- a leltározáskor mutatkozott hiány túllépte a megengedett mértéket.  

A könyvtáros tanár hosszantartó betegsége esetén a könyvtári munkát ellátó helyettes 

részarányos anyagi felelőséggel tartozik. 

Az állomány fizikai védelme 

  A könyvtárban be kell tartani a tűzrendészeti szabályokat. A könyvtárban dohányozni, 

nyílt lángot használni tilos! Kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni a könyvtárban! Tűz esetén 

vizet nem szabad használni az oltáshoz! 

 A könyvtár tisztaságára szigorúan ügyelni kell. A dokumentumokat a lehetőségekhez 

mérten védeni kell a fizikai ártalmaktól. 

 A beteg, rovarok által megtámadott, penészes dokumentumokat azonnal el kell  különíte-

ni és ha lehet, meg kell menteni őket. 
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Az állományvédelem nyilvántartásai 

 

Állományellenőrzési nyilvántartások 

  - leltározási ütemterv 

  - záró-jegyzőkönyv 

 

Kölcsönzési nyilvántartás 

  - számítógépes nyilvántartás (SZIRÉN Könyvtári Rendszer) 

 

Könyvtárhasználati szabályzat 

 A használók jogait és kötelességeit a könyvtár használati szabályzata rögzíti.  

(lásd 2. SZ.  MELLÉKLET) 

 

A könyvtáros tanár munkaköri leírása 

A könyvtáros tanár munkaköri leírásában rögzítik az anyagi és erkölcsi felelőséget meg-

határozó követelményeket az iskola személyi és tárgyi feltételeivel összhangban.  

(3. SZ. MELLÉKLET - lásd könyvtáros személyi anyaga) 

 A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása 

 

A könyvtári állomány tagolása 

 Az állományrészek elhelyezése alkalmazkodik a használói igényekhez. A könyvtári ál-

lományegységek: - könyvállomány: - kézikönyvtár 

     - segédkönyvek 

     - ismeretterjesztő irodalom 

     - szépirodalom 

 - folyóiratok 

 - időleges nyilvántartású dokumentumok 

 - audiovizuális és számítógéppel olvasható dokumentumok 

  A könyvtári állomány feltárása 

 

Az állomány feltárása számítógépes bibliográfiai adatbevitellel történik. 

 

1. A dokumentum leírás szabályai 

A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait (bib-

liográfiai leírás) és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adat). 
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Bibliográfiai leírás 

A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A 

leírás forrása mindig az adott dokumentum. 

 

A besorolási adatok 

A besorolási adatok biztosítják a katalógustétel visszakereshetőségét. A számító-

gépes program (SZIRÉN) a visszakereshetőséget a következő besorolási adatok alapján 

teszi lehetővé: - főcímek 

- címek szavai 

- szerzői minőség 

- rendszó 

- kiadó 

- megjelenés helye 

- megjelenés éve 

- sorozat címe 

- ISBN szám 

- tárgyszó 

- ETO szakjelzet 

 

Osztályozás 

A könyvtári állomány tartalmi feltárásának eszköze a tárgyszó. 

 

Raktári jelzetek 

A könyvtári állományt a használói igényeknek megfeleltetve meg kell bontani. A 

dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel kell biztosítani. 

 

A dokumentum leírás menete 

A dokumentum leírása a számítógépes program segítségével a következő menü-

pontok alapján történik: - adatbevitel (bevételezés: könyv, hangdokumentumok., videó 

dokumentumok,térkép, kotta) 

könyvek: - egykötetes könyv 

- többkötetes könyv, kötetleírás 

     - többkötetes könyv, közös adatok  

 címadatok 
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 szerzőségi adatok 

 kiadásjelzés 

 megjelenés helye 

 kiadó 

 megjelenés éve 

 nyomdai adatok 

 sorozat 

 terjesztési adatok 

 tárgyszavak 

 ETO-k 

 cutter-szám 

 nyelv 

 kiegészítő adatok 

 tulajdonságok 

 

példányadatok:     leltári szám 

 szakjelzet 

 cutter-szám 

 beszerzési ár 

 

 

 

 Az iskolai könyvtár szolgáltatásai 

 

Az iskolai könyvtár legfőbb feladata, hogy a tanítás ideje alatt lehetővé tegye a gyűjte-

mény használatát. A használók jogait és kötelességeit a könyvtár használati szabályzata rögzíti.  

 

1. A könyvtár használóinak köre 

 

Az Érdi SZC Kós Károly Szakképző Iskolája Könyvtára korlátozottan nyilvános könyv-

tár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, tanárai, adminisztratív és technikai dolgozói használ-

hatják. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. 

 

2. A könyvtárhasználat módja 

 

                        - helyben használat 
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                        - kölcsönzés 

                        - könyvtárhasználatra nevelés csoportos formái 

- tájékoztató szolgálat 

- számítógépes szolgáltatások 

Helyben használat 

 

A könyvtáros tanár szakmai segítséget nyújt 

                        - az információhordozók közötti eligazodásban 

                        - az információ kezelésében 

                        - a szellemi munka technikájának alkalmazásában 

                        - technikai eszközök használatában 

 

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használatosak 

                        - kézikönyvtári rész 

                        - külön gyűjtemények (folyóiratok, AV anyagok stb.) 

           

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt 

esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik. 

 

Kölcsönzés 

 

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tanár tudtával lehet kivinni. 

Dokumentumokat kikölcsönözni nyilvántartásba való rögzítéssel lehet. A kölcsönzés a számító-

gépes program segítségével a következő menüpontok alapján történik: 

 

Kölcsönzés 

                        - kölcsönzési műveletek: kölcsönzés, visszahozatal, meghosszabbítás, 

                          előjegyzés, foglalás 

                        - kölcsönzők adatainak karbantartása: beiratkozás, tagok keresése, tagok 

                          adatainak módosítása, tagok törlése, osztálypárok beállítása, tartozások 

                          kezelése 

                        - beállítások: dok. típusok kölcsönzési ideje, hosszabbítása, tagsági 

                          érvényesség, türelmi idő, felszólítások, bírság 

                        - statisztika 
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A nyitvatartás napi időszakai az olvasók igényeinek figyelembevételével lett 

 meghatározva : hétfő-csütörtök 7.30-10.30 

   12.30-14.30 

 péntek 7.30-9.30 

Csoportos használat 

 

 Az osztályok, a tanulócsoportok részére a könyvtáros tanár, az osztályfőnökök, a szak-

tanárok szakórákat, foglalkozásokat tarthatnak, amelyekhez a könyvtáros szakmai segítséget 

nyújthat. 

 Közösségi programok tartása, melyek szoros összefüggésben vannak a könyvtár eszköz-

tárával, helyszínével pl.: Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyre való felkészítés és a verseny 

megtartása, tehetséggondozó szakkör, rendhagyó irodalomóra, író-olvasó találkozó rendezése 

stb. 

 

Tájékoztató szolgálat 

 

- technikai referensz-szolgálat a könyvtár használati rendjéről, használati szabályairól 

egyéni ill. csoportos könyvtárbemutató 

- bibliográfiai adatszolgáltatás, ténybeli adatszolgáltatás, irodalomkutatás a keresett 

téma szerint, bibliográfia készítése adott téma tanulmányozásához 

- irodalomajánlás 

- pedagógiai szakirodalmi és információs szolgáltatás 

- helyismereti, közhasznú, közérdekű tájékoztatás 

- más könyvtártípusok, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak megismertetése (pl. 

könyvtárközi kölcsönzés) 

 

Számítógépes informatikai szolgáltatások 

 

 Számítógépes úton, Internet segítségével lehetőség van különböző adatbázisokban törté-

nő keresésre, adatok letöltésére. 

 A számítógépes integrált rendszer bevezetésével gyorsabban elvégezhetők a könyvtári 

munkafolyamatok (különböző nyilvántartások, állományfeltárás, statisztikák stb.) Az így kelet-

kezett helyi adatbázis a dokumentumok gyors, több szempontú visszakereshetőségét is lehetővé 

teszi a használók részére. 
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3.  A könyvtári szolgáltatások nyilvántartásai 

 

A könyvtári szolgáltatások nyilvántartásai a következők: 

                  - kölcsönzési nyilvántartás 

                  - szakórák, foglalkozások nyilvántartása 

                  - deziderátum 

                  - statisztikai napló 

 

 

 Záró rendelkezések 

             A könyvtár működési szabályzata az iskola működési szabályzatának melléklete. Jelen 

szabályzatban nem említett valamennyi kérdésben az iskola működési szabályzatában foglaltak 

szerint kell eljárni. 

 A szabályzat hatálya kiterjed a könyvtáros tanárra, a könyvtár szolgáltatásait igénybeve-

vők körére és mindazokra, akik a könyvtárral kapcsolatos tevékenységet végeznek. 

 A szabályzat gondozása a mindenkori könyvtáros feladata, aki köteles a jogszabályok 

változása esetén, továbbá az iskolai körülmények megváltozása miatt szükséges módosításokra 

javaslatokat tenni. 

Az iskolai könyvtár működési szabályzata a jóváhagyás napján lép életbe. 

 

 

 

 

 

 

Érd,. 

 

     ……….…………………………… 

          könyvtáros 

 

Jóváhagyta: 

 

  ……………………………………… 

                         igazgató 
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1.1. sz. melléklet 
 

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 

 

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata az iskola pedagógiai programja és a helyi tan-

terv alapján lett összeállítva. Kiindulást elsősorban a pedagógiai program cél- és feladatrendszere 

képezte, de emellett lényeges még a NAT által bevezetett új műveltségi területek dokumentum-

anyaga. 

A szakképző iskola pedagógiai – és képzési programjának megfelelően a könyvtárnak 

gyűjtenie kell az oktatott szakmákkal (irodai asszisztens, élelmiszer-vegyiáru kereskedő, karosz-

széria lakatos, szobafestő-mázoló és tapétázó, vízvezeték- és központifűtés szerelő, villanyszere-

lő, technikus kereskedelmi, közlekedési, ruhaipari szakiránnyal) kapcsolatosan megjelenő aktuá-

lis szakirodalmat és pedagógiai műveket. Különös hangsúlyt fektetve még az informatika szakte-

rületére. 

A gyűjtőkör meghatározásánál figyelembe kell venni azt is, hogy az iskola földrajzi elhelyezke-

désének köszönhetően Budapest közelsége és a városban működő Csuka Zoltán Városi Könyvtár 

sok szempontból mentesíti az iskolai könyvtárat bizonyos dokumentumok beszerzésétől. Sok 

esetben lehetőségünk van más, környező településeken lévő közművelődési könyvtárak szolgál-

tatásának igénybevételére is (pl. könyvtárközi kölcsönzés). 

A könyvtárnak Internet hozzáférési lehetősége is van. Ez számtalan új lehetőséget nyújt-

hat a könyvtárban felmerülő problémák megoldásánál, hiszen innen elérhetők más információs 

források és adatbázisok. 

 

Az iskolai könyvtári gyűjtemény jellemzői 

 

Dokumentumtípusok 

 A hagyományos dokumentumok mellett a könyvtárnak be kell szereznie azokat a nem 

hagyományos dokumentumokat is, amelyek az iskolai oktató-nevelő munkához szükségesek. 

 

Példányszám 

 Az iskola és a könyvtárba beiratkozott tanulók magas létszáma alapján figyelni kell a 

dokumentumok megfelelő példányszámban való meglétére (ajánlott- és kötelező olvasmányok 

beszerzése). 

Nyelv 
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 Mivel az iskola egytannyelvű iskola, a dokumentumok magyar nyelven kerülnek beszer-

zésre. Kivételt képeznek az angol és német nyelvű nyelvtankönyvek, a nyelvtanulást segítő ere-

deti regények, elbeszélések rövidített, a nyelvoktatás szintjének megfelelő szókincsre redukált 

változatai. 

 

Fő- és mellékgyűjtőkör 

 Az iskola főgyűjtőkörébe tartozik: 

  - a használt tantárgyi programok könyvei 

  - a tantervben és tankönyvekben felsorolt házi- és ajánlott olvasmányos 

  - a tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó szakirodalom 

  - a tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó szépirodalom 

  - a tanárok alapvető pedagógiai szakirodalma 

  - alkalmazott tantárgyi programok tanári segédkönyvei 

 - a könyvtár működését segítő dokumentumok 

 - a könyvtári órák alapvető segédeszközei 

 

 

 Az iskola mellékgyűjtőkörébe tartozik: 

 

  - a tananyagon túlmutató, illetve a könyvtár kevésbé hangsúlyos feladati  

     szempontjából beszerzett dokumentumok 

 A gyűjtőkörből ki kell zárni azokat a dokumentumokat, amelyek jórészt ajándék vagy 

hagyaték útján kerülnek a könyvtárba, de érdemi gyarapodást nem jelentenek. 

 

Az iskolai könyvtár gyűjtőköre formai oldalról 

 

1. Írásos nyomtatott dokumentumok 

- könyv 

- periodika 

- brossura, tankönyv 

- kotta 

2. Audiovizuális ismerethordozók 

3. Kéziratok 
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A gyűjtés szintje és mélysége 

 

 Könyvtárunk erősen válogatva gyűjt, de igyekszünk arra törekedni, hogy a tananyaghoz 

kapcsolódó irodalom megfelelő válogatással tartalmilag helyes legyen. Szeretnénk tartani a 70% 

szakirodalmi és 30% szépirodalmi könyvek arányát. 

 

Kézikönyvtári állomány 

 

 Kiemelten kezeljük ennek az állománynak a fejlesztését. A gyakran keresett könyveket 

kiemeltük  az állományból (kézikönyvek) és a helybenolvasók számára biztosítottuk. A tájékoz-

tatást segítő segédkönyveket (lexikonok, enciklopédiák, szótárak, bibliográfiák, címtárak, adattá-

rak) anyagi lehetőségeinkhez mérten szerezzük be.  

 Az iskolai könyvtár a műveltségi területek dokumentumait az életkori fokozatok figye-

lembevételével gyűjti. Alapvetően szükségesek: 

  - általános- és szaklexikonok     

  - általános- és szakenciklopédiák  

  - szótárak (egynyelvű, kétnyelvű, többnyelvű) 

  - fogalomgyűjtemények 

  - adattárak 

  - atlaszok 

  - nem nyomtatott információhordozók (AV, CD, CD-multimédia) közül a 

    tantárgyaknak megfelelő féleségben 

 

Ismeretközlő irodalom 

 

 Teljességgel kell gyűjteni az iskola követelmény rendszerének megfelelő alap- és közép-

szintű irodalmat. 

 

Szépirodalom 

 

 Teljességgel kell gyűjteni az iskola követelmény rendszerének megfeleltetett és a tanter-

vekben meghatározott  

  - házi- és ajánlott olvasmányokat 

  - antológiákat 
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  - teljes életműveket 

  - népköltészeti irodalmat 

  - nevelési program megvalósításához szükséges alkotásokat 

 

 

Pedagógiai gyűjtemény 

 

 Gyűjteni kell a pedagógia és határtudományai anyagából különösen a következő doku-

mentumokat: 

  - pedagógiai és pszichológiai lexikonok, enciklopédiák 

  - szakszótárak, fogalomgyűjtemények 

  - történeti összefoglalók 

  - kiemelkedő pedagógiatörténeti munkák 

  - a nevelés és oktatás legfontosabb elméleti kézikönyvei 

  - családi életre neveléssel, a szülő és iskola kapcsolatával foglalkozó 

    művek 

  - általános lélektani és fejlődéslélektani művek 

  - a személyiség és a csoportlélektan alapvető művei 
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A könyvtáros segédkönyvtára 

 Gyűjteni kell: 

  - a kurrens és retrospektív jellegű tájékozódási segédleteket 

  - a könyvtári feldolgozó munka szabályait, szabályzatait tartalmazó 

  -  segédleteket 

  - a könyvtártani összefoglalókat 

  - a könyvtárügyi jogszabályokat, irányelveket 

  - a könyvtárhasználattan módszertani segédleteit 

  - az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványokat 

 

 

Hivatali segédkönyvtár 

 

 Az iskola vezetősége részére gyűjtendő az iskola nevelőmunkájának irányításához szük-

séges kézikönyvek, jogszabálygyűjtemények: 

- ügyviteli, gazdasági vezetés 

- munkajog 

 

Periodikumok 

 

 Az iskolai könyvtár gyűjti: 

  - a tanulói ismeretszerzést segítő folyóiratokat 

  - ifjúsági lapokat 

  - pedagógiai szakfolyóiratokat 

  - tantárgyakhoz kapcsolódó módszertani folyóiratokat 

  - pedagógusoknak, pedagógusokról szóló lapokat 

  - pályázati lehetőségekről tájékoztató kiadványokat 

- a könyvtáros tanár munkáját segítő folyóiratokat. 

 

Kéziratok 

 

- iskolai pedagógiai dokumentáció (Ped. program, Helyi tanterv, Iskolai 

SZMSZ, Könyvtári SZMSZ) 

- iskolai rendezvények forgatókönyvei 

- könyvtár dokumentációja (statisztika, beszámoló, munkaterv) 
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Audiovizuális gyűjtemény 

 

 

 Különböző tantárgyak oktatásához felhasználható audiovizuális dokumentumok gyűjtése, 

erős válogatással. 

 

 

Tartós tankönyvek 
 

 

 Az 5/1998. MKM rendelet értelmében a könyvtár gyűjti és egész tanévre a tanulók ren-

delkezésére bocsátja (osztály ill. csoportlétszámnak megfelelően)  a közismereti ill. szakmai tan-

tárgyakhoz kapcsolódó tankönyveket. 
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1.2. sz. melléklet 

 

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 

 

 

1. A könyvtár használói köre 

Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola ta-

nulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. 

Az iskolai könyvtárba a beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. A beirat-

kozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására. Minden könyv-

tárhasználó köteles a könyvtár rendjét megőrizni.  

A tanuló- és munkaviszony megszűntetése csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése 

után történhet. 

 

2. A könyvtárhasználat módjai 

2.1 Helybenhasználat 

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival az is-

kolában folyó oktató-nevelő munkát segítse. Ennek megfelelően a könyvtárhasználók számá-

ra lehetővé teszi teljes állománya egyéni, csoportos helyben használatát.  

A helybenhasználat tárgyi és személyi feltételeit az iskolának, személyi feltételeit a 

könyvtáros tanárnak kell biztosítani. A könyvtáros tanár egyben szakmai segítséget ad: az in-

formációhordozók közti eligazodáshoz, az információk kezeléséhez, a szellemi munka tech-

nikájának alkalmazásához, a technikai eszközök használatához. A helyben használt doku-

mentumokat az egyéni kölcsönzési nyilvántartásban nem kell rögzíteni. Az iskolai könyvtár 

dokumentumai közül csak helyben használhatók: olvasótermi, kézikönyvtári állományrész; 

különgyűjtemények (folyóiratok, AV dokumentumok stb.).  

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indo-

kolt esetben (pl. versenyre való készülés) a könyvtár zárása és nyitása közötti időre tanulók is 

kikölcsönözhetik.  

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tanár tudtával lehet kivinni. Do-

kumentumot kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad.  

Pedagógusok a dokumentumokat a szükséges időre (legfeljebb egy tanévre) kölcsönözhe-

tik. A korlátozások egyénenként feloldhatók.  

Az elvesztett, vagy megrongált (firkálás, kivágás, szakadás, hiány) dokumentumot az ol-

vasó köteles kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár által meghatározott más művel pótolni. 

A nem teljesíthető igények esetében más (közművelődési) könyvtárba kell irányítani az      
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      olvasót, illetve indokolt esetben könyvtárközi kölcsönzéssel kell megpróbálkozni.  

A nyitvatartási idő mértékét az érvényes jogszabály szerint kell meghatározni. 

A kölcsönzési idő maximum három hét, de még egy hét hosszabbítási idő kérhető. 

A kölcsönözhető dokumentumok száma maximum 3 db. Az iskola pedagógusai és dolgozói 

korlátlan számban kölcsönözhetnek. 

 

2.2 Csoportos használat 

Az osztályok, tanulócsoportok részére az osztályfőnökök, szaktanárok a könyvtári nyitva 

tartás megfeleltetett ütemterv könyvtári szakórákat, foglalkozásokat tarthatnak.  

Bár a könyvtári szakórát a szaktanár vezeti, a könyvtáros tanárnak szakmai segítséget kell 

adnia a szakórai foglalkozások előkészítéséhez, lebonyolításához. A könyv- és könyvtár-

használati órákat a könyvtáros tanár tartja és értékeli a munkát.  

 

3. A könyvtár egyéb szolgáltatásai 

Tájékoztató szolgálat keretében eligazítást ad a könyvtár és dokumentumai használatához 

szükséges ismeretekről, bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást nyújt. 

Segíti az iskolai munkához, a különböző versenyekhez szükséges irodalomkutatást, ese-

tenként témafigyelést, önálló irodalomkutatást is végez.  

Közreműködik a könyvtárhasználatra épülő tanítási órák, tanórán kívüli foglalkozások 

rendszerének kialakításában, előkészítésében, megtartásában.  

Az adott tárgyi feltételeken belül az iskola gyűjteményében megtalálható dokumentu-

mokról – a megfelelő jogszabályok figyelembevételével – másolatot is készíthet a könyvtáros 

tanár. 

Az iskolai könyvtár letéti állományt helyezhet el tanműhelyekben, szaktantermekben stb. 

A letéti állományt a tanév elején veszik át, és a tanév végén adják vissza a megbízott neve-

lők, akik az átvett dokumentumokért anyagi felelősséggel tartoznak, és az átvett állományt 

nem kölcsönözhetik. A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról a könyvtárban lelő-

hely-nyilvántartást kell vezetni.  

 



50 

 

1.3. sz. melléklet 

 

 

 

 

A könyvtáros munkaköri leírása az iskola dolgozóinak személyi anyagában található. 
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1.4.  sz. melléklet 

 

A KÖNYVTÁR HÁZIRENDJE 

 

 

1. A könyvtár az elmélyült, csendes kutatómunka műhelye, ez mindenkitől fegyelmezettséget, 

megfelelő magatartást követel. 

 

2. Mindenkinek kötelessége a könyvtár rendjének és tisztaságának megóvása. 

 

3. A könyvtárba élelmet behozni, szemetelni, a bútorzatot rongálni nem szabad ! 

 

4. A könyvtárban a tanuló kizárólag a könyvtáros jelenlétében vagy nevelői felügyelettel tartóz-

kodhat. 

 

5. Az iskolai könyvtár tagjai lehetnek az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai 

dolgozói. 

   

6. A könyvtár nyitva tartása: hétfő-csütörtök 7.30-10.30 

12.30-14.30 

Péntek  7.30-9.30 

 

A kölcsönzési idő maximum 3 hét, de még 1 hét hosszabbítási idő kérhető. 

 

7. A kölcsönözhető dokumentumok száma: maximum 3 db. Az iskola pedagógusai és dolgozói 

korlátlan számban kölcsönözhetnek. 

 

8. A tanulók a helyben használható KÉZIKÖNYVTÁR könyvei, a FOLYÓIRATOK és az AV 

dokumentumok kivételével bármely kiadványt kikölcsönözhetik.  

 

9. Az állomány rendjének megőrzése érdekében a polcról leemelt könyvet a helyére kell vissza-

tenni. 

 

10. Ha a könyvtár állományába tartozó könyv elveszik, az olvasó köteles egy azonos példányt 

beszerezni, vagy a kötet értékét megfizetni. 

 

11. A könyvtár a folyamatos művelődést, ismeretszerzést, szórakozást biztosítja, alkalmas    

könyvtári órák, szakmai- és egyéb foglalkozások megtartására. 

 

 

 

 

Érd, 

  

  

 

könyvtáros    igazgató 
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2. SZ. MELLÉKLET 

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 

 

 

 

 

 

A Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
 

Adatkezelési Szabályzatának részei 
 

 

 

- Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató 
 

- Iratkezelési Szabályzat 

 

- Titokvédelmi Szabályzat 
 

 

 

 

Érd, 2018. június 18. 

 

 

 

 

 

         ……………………………. 

                igazgató 
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ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI 
TÁJÉKOZTATÓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÉSZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
2030 Érd, Ercsi út 8. 

 
 
 
 
 
 

Érd, 2018. június 18. 
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I. ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA 
 
Az ÉSZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (a továbbiakban: Intézmény) belső 
adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adat-
védelmi tájékoztatót alkotja. 
 
Adatkezelő székhelye: 2030 Érd, Ercsi út 8. 
Adatkezelő elektronikus címe: iskola@kos.erd.t-online.hu 
Adatkezelő képviselője: 
Adatvédelmi tisztviselő: 
 

Dózsa Lajos 
Dr. Lojek Levente (info@adatvedelmitisztviselo.info) 

 
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Intézményünk a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogsza-
bályok, így elsősorban: 
 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Infotv.), 

- az európai parlament és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (továbbiakban: Rende-
let), 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nktv.), 
- a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

(Vhr.), valamint 
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (EMMI rendelet), 
- a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szakképzési tv.), 
- a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

betartása mellett végzi. 
 
Intézményünk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz 
minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést 
elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket. 
 
Tájékoztatjuk kedves tanulóinkat és a szüleiket, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelé-
sek esetén a hozzájárulás megadása jogának a gyakorlását a Ptk. jognyilatkozatok érvényes-
ségére vonatkozó szabályai szerint tudják gyakorolni. A Ptk. 2:10 – 2:14. § szerint a 14 év 
alatti gyermek esetében a szülő, 14-16 év között a szülő és a gyermek közösen, 16 év fölött 
pedig már kizárólag a gyermek jogosult a hozzájárulás megadására. 
 
Az érintetti jogok gyakorlása esetén szintén a Ptk. jognyilatkozatok érvényességére vonat-
kozó szabályait szükséges alkalmazni, így 14 év alatti gyermek esetében a szülő, 14-16 év 
között a szülő és a gyermek közösen, 16 év fölött pedig már kizárólag a gyermek jogosult 
gyakorolni azokat. 
 
Intézményünk jelen tájékoztató útján tesz eleget a Rendelet szerinti tájékoztatási kötelezettségének. 
Jelen tájékoztató útján tájékoztatjuk az érintetteket a személyes adataik kezelésének lényeges vonásai-
ról.  
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II. FOGALMAK 

 
A fogalmak meghatározása a Rendelet alapján történik: 
 
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 
bármely 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 azonos-
ságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 
 
2. „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; 
 
3. „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 meg-
határozza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adat-
kezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami 
jog is meghatározhatja; 
 
4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
 
5. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetet-
lenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezelésé-
hez; 
 
6. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jo-
gosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 
 
7. „különleges adat”: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti 
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes szemé-
lyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természe-
tes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adat; 
 
8. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon 
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal össz-
hangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e 
közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az 
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 
 
9. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a 
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok 
kezelésére felhatalmazást kaptak; 
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10. Amikor a jelen tájékoztató adatokról, vagy adatkezelésről rendelkezik, azon személyes adatokat, 
illetve ezek kezelését kell érteni. 
 

III. EGYES ADATKEZELÉSEK 

 
1. Köznevelési feladatok ellátása 
 
Az intézmény közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelé-
si és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerinti szakképzési feladatok ellátása. 
 
Adatkezelés célja 
 
Intézményünk célja a személyes adatok kezelésével a jogszabályokban rögzített köznevelési feladatai 
ellátása, melyhez a jogszabályokban meghatározott adatokat szükséges kezelnie.  
 
Kezelt személyes adatok és kezelésük jogalapja 
 
Az Nktv. szerint a köznevelési feladatokat ellátó intézmény az alábbi személyes adatokat kezeli a 
tanulóival kapcsolatban: 
 

a) a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózko-
dási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a Magya-
rország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma, 
b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, 
c) a gyermek óvodai jogviszonyával, a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok 
ca) felvételivel kapcsolatos adatok, 
cb) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, 
cc) jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, 
cd) a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 
ce) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok, 
cf) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 
cg) a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma, 
ch) mérési azonosító, 
d) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok: 
da) a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok, 
db) a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok, 
dc) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok, 
dd) a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 
de) a tanuló diákigazolványának sorszáma, 
df) a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, 
dg) évfolyamismétlésre vonatkozó adatok, 
dh) a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka, 
e) az országos mérés-értékelés adatai, 
f) KIR azonosító. 

 
Intézményünk nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított ked-
vezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az ada-
tok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága. 
 
A köznevelés biztosításához szükséges mértékű adatkezelést az Nktv. 41. § (1) bekezdése írja elő 
Intézményünk számára. Az adatkezelés jogalapja tehát a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja sze-
rint jogszabályi kötelezés, a konkrét adatkezelést előíró jogszabályhely pedig az Nktv. 41. § (1) be-
kezdés. 
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Alkalmassági követelményeknek történő megfelelés: 
 
A Szakképzési tv. 27. § (4) bekezdése előírja, hogy iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót 
lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi 
alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan 
nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak. A követelményeknek történő megfeleléssel 
kapcsolatos személyes adatokat Intézményünk kezelheti. 
 
Az adatkezeléshez a az Intézményünk jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jog-
szabályi kötelezés, a konkrét adatkezelést előíró jogszabályhely pedig a fentiek szerint a Szakképzési 
tv. 27. § (4) bekezdése. 
 
Tanulói hiányzás miatti adatkezelés: 
 
Intézményünk az EMMI rendelet 51. § (1) bekezdése szerint a tanuló betegség miatti hiányzása ese-
tén kezeli a hiányzás igazolására szolgáló igazolást, mely tartalmazza a betegség miatt bekövetkezett 
távollét pontos időtartamát is. Az igazolás egészségügyi személyes adatot is tartalmazhat. 
 
Az adatkezeléshez a az Intézményünk jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jog-
szabályi kötelezés, a konkrét adatkezelést előíró jogszabályhely pedig a fentiek szerint az EMMI ren-
delet 51. § (1) bekezdése. 
 
Fegyelmi eljárásokhoz kapcsolódó adatkezelés: 
 
Intézményünk a tanulókkal szemben meghatározott feltételek fennállása esetén az EMMI rendelet-
ben szabályozottak szerint fegyelmi eljárást indíthat. A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti 
meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alap-
ján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a 
sérelem orvoslása érdekében. Az EMMI rendelet 56. § (6) bekezdése szerint a tárgyalásról és a bizo-
nyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a tárgyalás helyét és idejét, a 
tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, az elhangzott nyilatkozatok főbb megállapítása-
it. Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint ha 
azt a tanuló, a szülő kéri. 
 
Az EMMI rendelet 57. § (1) bekezdése alapján Intézményünk köteles a fegyelmi határozat meghoza-
talához szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatal-
ból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytatunk le. Bizonyítási eszközök lehetnek a tanuló és a szü-
lő nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény. A fegyelmi eljárás során 
törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi 
büntetés meghozatalánál a tanuló ellen vagy a tanuló mellett szól. 
 
A fegyelmi eljárás során Intézményünk az EMMI rendelet 58. § alapján határozatot hoz, melyet írás-
ba foglal. 
 
Az adatkezeléshez Intézményünk jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogsza-
bályi kötelezés, a konkrét adatkezelést előíró jogszabályhely pedig az EMMI rendelet 56. § (6), 57. § 
(1) és (2) bekezdései, valamint az 58. § (1)-(3) bekezdése. 
 
Fizikai állapot és edzettség mérése: 
 
Az EMMI rendelet 81. § (1) bekezdése alapján Intézményünk testnevelés tantárgyat tanító pedagó-
gusa(i) az országosan egységes mérési módszer és az annak alkalmazásához kifejlesztett eszközök 



58 

 

alkalmazásával a nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülő tanulók részvételével ellátja a tanulók 
fizikai állapotának és edzettségének mérésével kapcsolatos feladatokat. A tanulók fizikai fittségi mé-
résének célja a tanulók egészsége megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, és a tanu-
lók egészségi állapotának nyomon követése a tanulók fizikai fittségi szintjének feltárásával. A fizikai 
fittségi mérések egyes tanulókra vonatkozó, adott tanévben rögzített adatait Intézményünk pedagó-
gusa(i) tanévenként elemzi(k), és meghatározza(k) az érintett tanuló fizikai fittségi szintjének további 
fejlesztése szempontjából - elsősorban az iskolai testnevelésórák keretei között - szükséges intézke-
déseket. 
 
Az adatkezeléshez Intézményünk jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogsza-
bályi kötelezés, a konkrét adatkezelést előíró jogszabályhely pedig az EMMI rendelet 81. § (1) bekez-
dése. 
 
Tanuló- és gyermekbalesetek kivizsgálása: 
 
Intézményünk az EMMI rendelet 169. § (1) bekezdése alapján kivizsgálja és nyilvántartja a tanuló- és 
gyermekbaleseteket. A vizsgálat során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szerve-
zési okokat. Ezeket a baleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a minisztérium üzemel-
tetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre 
rendkívüli esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni. 
 
Az adatkezeléshez Intézményünk jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogsza-
bályi kötelezés, a konkrét adatkezelést előíró jogszabályhely pedig az EMMI rendelet 169. § (1) be-
kezdése. 
 
Titoktartási kötelezettség 
 
Az Nktv. 42. § (1) bekezdése szerint a pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 
alkalmazottat, továbbá azt, aki közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének az ellátásában, hiva-
tásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanu-
lóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyer-
mekkel, tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. 
 
E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titok-
tartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, valamint a gyermekvédel-
mi jelzőrendszer tagjaival történő, a tanuló fejlődésével összefüggő megbeszélésre. 
 
A titoktartási kötelezettségtől függetlenül a gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyer-
mekével összefüggő adat közölhető, kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló 
testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését. 
 
Kikkel kell megosztanunk a tanulóink személyes adatait és miért? 
 
A tanulók személyes adatait Intézményünk kizárólag azon alkalmazottai jogosultak kezelni, akiknek a 
személyes adatok kezelése munkakörébe tartozik. 
 
Az Nktv. 41. (5) bekezdése szerint a tanulók személyes adatai - a jogszabályokban foglaltak szerint, a 
személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával - továbbíthatók a fenntartó-
nak, a kifizetőhelynek, a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel összefüggő igazga-
tási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőr-
zésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak. 
 
A tanuló adatai közül 
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a)  a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes képviselő-
je neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, jogviszonya 
kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, magántanulói jogállása, mulasztásainak száma a tar-
tózkodásának megállapítása, a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett köte-
lező foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése és a tanuló szülőjével, törvé-
nyes képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából, a jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség 
teljesítésével összefüggésben a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat 
jegyzője, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére, 
 
b) óvodai, iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett óvodához, iskolához, fel-
sőoktatási intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézményhez, 
 
c) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási azonosító je-
le, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye 
és telefonszáma, az óvodai, iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre vo-
natkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása céljából az egészségügyi, iskola-
egészségügyi feladatot ellátó intézménynek, 
 
d) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője ne-
ve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a gyermek, tanuló 
mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó ada-
tok a veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó in-
tézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézmény-
nek, 
 
e) az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető állami tá-
mogatás igénylése céljából a fenntartó részére, 
 
f) a számla kiállításához szükséges adatai a tankönyvforgalmazókhoz, 
 
g) az állami vizsgája alapján kiadott bizonyítványainak adatai a bizonyítványokat nyilvántartó szer-
vezetnek a bizonyítványok nyilvántartása céljából, továbbá a nyilvántartó szervezettől a felsőfokú 
felvételi kérelmeket nyilvántartó szervezethez, 
 
h) *  a Magyar Honvédség központi személyügyi szerve részére a honvédelemért felelős miniszter 
által fenntartott köznevelési intézményben tanuló honvéd altiszt-jelöltek adatai közül az őket 
megillető jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából a (4) bekezdés d) és e) pontja sze-
rinti adat, 
 
i) a szakképzésről szóló törvény 46. § (1a) bekezdésében meghatározott igazolás kiállítása és a ta-
nulószerződés megkötésének elősegítése céljából a szakképzésről szóló törvény 87. §-ában meg-
határozott adat a területileg illetékes gazdasági kamara részére továbbítható. 

 
A tanuló 
 

a) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási rendellenes-
ségére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási intézmények 
egymás között, 
 
b) óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai a 
szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának, 
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c) magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai az érintett osztályon belül, a 
nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés szervezőjének, a tanu-
lószerződés alanyainak vagy ha az értékelés nem az iskolában történik, az iskolának, iskolaváltás 
esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének, 
 
d) diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata a KIR adatkezelője, a diákigazolvány 
elkészítésében közreműködők részére továbbítható. 

 
Intézményünk az EMMI rendelet 51. § (3) bekezdése alapján köteles a szülőt és a tanuló kollégiumi 
elhelyezése esetén a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan 
mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasz-
tása a tíz órát eléri. Ha az értesítés eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mu-
laszt, Intézményünknek a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve kell megkeresnie a 
tanuló szülőjét. 
 
Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, 
az EMMI rendelet 51. § (4) bekezdése alapján Intézményünk igazgatója értesíti a tanuló tényleges 
tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanu-
ló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, tanköteles tanuló esetén a gyermekjóléti szolgá-
latot. 
 
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc tanítási órát és egyéb 
foglalkozást, az EMMI rendelet 51. § (5) bekezdése alapján Intézményünk a mulasztásról tájékoztatja 
az általános szabálysértési hatóságot, valamint ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, 
amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban 
nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. 
 
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven tanítási órát és egyéb 
foglalkozást, Intézményünk igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye 
szerint illetékes gyámhatóságot. 
 
Intézményünk testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa(i) az EMMI rendelet 81. § (5) bekezdése 
alapján a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (a továbbiakban: NETFIT) nevű informatikai 
rendszerbe rögzíti(k) az országosan egységes mérési módszer alapján a tanulók fizikai állapotának és 
edzettségének mérésével kapcsolatos eredményeket. A NETFIT rendszerbe azonosításra alkalmatlan 
módon töltjük fel a tanulói eredményeket. A feltöltött eredményeket NETFIT-et támogató informa-
tikai alapú diagnosztikus értékelő rendszer automatikusan kiértékeli. A fizikai fittségi mérés tanulót 
érintő eredményeiről a tanuló és a szülő a tanuló mérési azonosítójának felhasználásával a NETFIT 
rendszeren keresztül kap tájékoztatást. 
 
Intézményünknek az Nktv. 44. § alapján a tanulókkal kapcsolatos adatokat fel kell töltenie az Okta-
tási Hivatal által üzemeltetett KIR központi nyilvántartásba, melynek a tanulói nyilvántartás. A KIR 
keretében folyó adatkezelés tekintetében az adatkezelő az Oktatási Hivatal. A tanulói adatok megőr-
zése tehát a KIR rendszerben történik. A KIR-be jogszabályi kötelezés alapján Intézményünk feltölti 
a tanuló 
 

a) nevét, 
b) nemét, 
c) születési helyét és idejét, 
d) társadalombiztosítási azonosító jelét, 
e) oktatási azonosító számát, 
f) anyja nevét, 
g) akóhelyét, tartózkodási helyét, 
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h) állampolgárságát, 
i) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét, 
j) diákigazolványának számát, 
k) jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya szünetelésének 
kezdetét és befejezésének idejét, 
l) jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét, 
m) nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját, 
n) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot, 
o) nevelésének, oktatásának helyét, 
p) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat, 
q) tanulmányai várható befejezésének idejét, 
r) évfolyamát. 

 
A KIR-ben a tanulók, valamint szüleik is hozzáférhetnek a tárolt adataikhoz. 
 
A Neptun KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) a köznevelési intézmé-
nyek oktatásszervezői feladatait támogató informatikai rendszer, melynek használata kötelező In-
tézményünk számára. A Kréta rendszerben történik az alábbi személyes adatokat kezelése 
 

- osztályok,  
- csoportok, 
- tanulók adatai, 
- tanuló lakcímek kezelése, 
- szülők-gondviselők adatai, 
- felmentések, 
- osztályok, csoportok tagjai, 
- tantárgyfelosztás, 
- tanévek kezelése, 
- tanév rendjének adatai, 
- órarend, 
- helyettesítések, 
- tanügyi, statisztikai adatok.  

 
Kréta rendszerben a tanuló és törvényes képviselője is megtekintheti a kezelt adatokat. 
 
Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez 
 
Intézményünk a tanulók fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nem-
zetközi szervezethez. 
 
Személyes adatok kezelésének időtartama 
 
Intézményünknek a köznevelési feladatok ellátása során az EMMI rendelet 1. számú mellékletében 
írt időtartamban kell a személyes adatokat megőriznie. 
 
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás 
 
Egyik sem történik az adatkezelés során. 
 

***** 
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2. Fotók és videók készítése 
 
Tájékoztatjuk a kedves tanulóinkat és szüleiket, hogy az Intézményünk által szervezett valamennyi 
rendezvényen fotókat és videofelvételeket készíthetünk. 
 
Az Intézményünk által szervezett rendezvényeken más szülők és egyéb résztvevők is készíthetnek 
fotókat, melyek felhasználására és elkészítésére vonatkozóan Intézményünknek ráhatása nincs. 
 
A fényképek és videók az érintettek hozzájárulása alapján közzétételre kerülhetnek az interneten, 
Intézményünk weblapján, facebook oldalán, vagy egyéb online felületeken, ahol Intézményünk meg-
jelenik. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Intézményünknek semmilyen ráhatása nincs arra, hogy a 
feltöltést követően kik töltik le a megosztott fotókat és videókat az online felületekről, így ezért fele-
lősséget sem vállalhatunk. 
 
Az Intézményünk által szervezett rendezvények tömegrendezvénynek minősülnek, ahol azonban 
bizonyos esetekben nincs szükség az érintettek hozzájárulására. A Ptk. 2:48. § (2) bekezdése szerint 
nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználá-
sához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. Amennyiben tehát az 
elkészült fotón az ábrázolás nem egyéniesítő, nem emel ki egy adott érintettet, vagy azok kisebb cso-
portját, úgy nem szükséges hozzájárulás beszerzése. 
 
Amennyiben a későbbiekben a tanuló, vagy törvényes képviselője úgy dönt, hogy a fényképek és 
videók készítésére adott hozzájárulását vissza kívánja vonni, bármikor megteheti az isko-
la@kos.erd.t-online.hu címen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a 
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  
  

mailto:iskola@kos.erd.t-online.hu
mailto:iskola@kos.erd.t-online.hu
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Adatkezelés célja 
 
Intézményünk a rendezvényein fotókat és videókat készít abból a célból, hogy népszerűsítse magát 
és rendezvényeit. A fényképek és videók közzétételére az Intézmény saját weblapján, közösségi olda-
lain, saját kiadványaiban és a rendezvényekről készített promóciós anyagain kerül sor. 
 
Kezelt személyes adatok 
 
Az érintettek képmása, valamint a rendezvénnyel kapcsolatos adatok. 
 
Adatkezelés jogalapja 
 
Intézményünk jogalapja a fotók és videók készítésére, valamint közzétételére az érintett tanuló hoz-
zájárulása. 14 év alatti gyermek esetében a szülő, 14-16 év között a szülő és a gyermek közösen, 16 
év fölött pedig már kizárólag a gyermek jogosult a hozzájárulás megadására. 
 
Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési nyilatkozatot, aki a 
szülői felügyeleti jogok gyakorlására jogosult - Intézményünknek azonban nem feladata, hogy ezt a 
kérdést mélységében vizsgálja, el kell fogadnia az erről szóló szülői tájékoztatást azzal, hogy vita ese-
tén az ellentmondást az erre jogosult hatóságnak (gyámhatóság, bíróság) kell megoldania. 
 
Személyes adatok kezelésének időtartama 
 
A hozzájárulás a fényképek készítése vonatkozásában az Intézményünkben folytatott tanulmányok 
lezárultáig, vagy a tanulói jogviszony megszűnéséig, a felhasználás vonatkozásában annak visszavo-
násig érvényes, azonban bármikor visszavonható. 
 
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás 
 
Egyik sem történik az adatkezelés során. 
 

V. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN 
 
Tájékoztatáshoz való jog 
 
Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Intézmény jelen 
tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít. 
 
Hozzájáruláson alapuló adatkezelések 
 
Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor a ko-
rábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájáru-
lás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. 
Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hoz-
zájárulás visszavonását követően a személyes adatokat véglegesen és visszaállíthatatlanul töröljük. A 
hozzájárulás visszavonása a Rendelet alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott 
adatkezelés jogszerűségét nem érinti. 
 
A 18. életévüket be nem töltött érintettek hozzájárulásával kapcsolatban a tájékoztató bevezetőjében 
írtak szerint a Ptk. szabályai irányadók. 
 
Hozzáférési jog 
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Az érintettet kérelmére a Intézményünk bármikor a későbbiekben tájékoztatja, hogy a személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő in-
formációkhoz hozzáférést biztosítunk: 
 

a) az adatkezelés céljai; 
b) az érintett személyes adatok kategóriái; 
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel Intézményünk a szemé-

lyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzette-
ket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtar-
tam meghatározásának szempontjai; 

e) tájékoztatjuk továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti  Intézményünktől a rá vonatkozó 
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 
személyes adatok kezelése ellen; 

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás meg-
indításának joga; 

g) ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden el-
érhető információ; 

h) ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, vala-
mint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adat-
kezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. 

 
Személyes adatok helyesbítéséhez való jog 
 
Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a rá 
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult 
arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - 
kiegészítését. 
 
Kérjük, a személyes adataiban bekövetkezett változást mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a 
jogszerű adatkezelést, valamint a jogainak érvényesülését. 
 
Törléshez való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Intézményünk indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 
vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más 
módon kezeltük; 

b) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájá-
rulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatke-
zelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezeltük; 
e) a személyes adatokat az Intézményünkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jo-

gi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kíná-

lásával kapcsolatosan került sor. 
 
Intézményünk az érintett törlési kérelmét nem teljesíti, amennyiben a további adatkezelés szükséges 
az alábbi okok valamelyike miatt: 
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a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
b) a személyes adatok kezelését előíró, Intézményünkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 

szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából; 
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 

célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyez-
tetné ezt az adatkezelést; vagy 

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
 
Az adatok törlése véglegesen és visszaállíthatatlanul történik. Törlés esetén erről értesítjük azon 
adatkezelőket is, akiknek az érintett hozzájárulásával korábban az adatokat továbbítottuk. 
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak va-
lamelyike teljesül: 
 

a) vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatko-
zik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását; 

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonat-
kozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élvez-
nek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak 
 

a) az érintett hozzájárulásával, 
b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,  
c) más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy 
d) az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetjük. 

 
Tiltakozáshoz való jog 
 
Amennyiben a személyes adatok kezelésének az adatkezelő jogos érdeke a jogalapja, úgy az érintett 
jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak 
a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 
 
Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, 
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az 
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 
Ha az érintett személyes adatait az adatkezelő közvetlen üzletszerzés (tehát például tájékoztató leve-
lek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes 
adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzlet-
szerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében 
történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 
 
Adathordozhatósághoz való jog 
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Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsá-
tott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 
továbbá jogosult arra, hogy kérje ezen adatok egy másik adatkezelő részére történő továbbítását. Az 
érintett tehát jogosult kérni, hogy személyes adatait az adatkezelő közvetlenül egy másik adatkezelő-
nek küldje meg. 
 

 
Az Ön jogainak érvényesítésére szolgáló eljárásrend 
 
Az érintett a fenti jogait az iskola@kos.erd.t-online.hu címre megküldött elektronikus levelében, az 
Intézményünk székhelyére (2030 Érd, Ercsi út 8.) eljuttatott postai levélben, illetve az Intézményünk 
székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Intézményünk az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesí-
tését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelme alapján tett intéz-
kedéseinkről a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatjuk az érintettet. Amennyiben a ké-
relmét nem áll módunkban teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatjuk a megtagadásának okairól és 
a jogorvoslati jogairól. 
  

mailto:iskola@kos.erd.t-online.hu
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V. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN 
 
Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a 
Rendeletet, az Infotv.-t, vagy egyéb, a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokat, jogo-
sult arra, hogy – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – panasz tegyen 
egy felügyeleti hatóságnál. A hatóságnak ezt követően a panaszt ki kell vizsgálnia és a vizsgálat ered-
ményéről az érintettet értesítenie kell. A panasz megtételére az érintett jogosult bármelyik európai 
uniós tagállami hatóságnál, így különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltéte-
lezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A magyar adatvédelmi hatóság elérhetőségeit alul olvas-
hatja. 
 
A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett  Intézményünkkel szem-
ben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint Intézményünk, illetve az általunk megbízott vagy 
rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vo-
natkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások meg-
sértésével kezeli. 
 
A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az 
érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy Intézményünk székhe-
lye szerinti törvényszék (Veszprémi Törvényszék) előtt is megindítható. 
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel Intézményünkkel 
szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével 
kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adat-
kezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését Intézményünk korlátozza, vagy ezen jogainak érvé-
nyesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet meg-
tenni: 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) 
Posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5. 
Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
URL: http://naih.hu 
 
Érd, 2018. június 18. 
 

Dózsa Lajos 
igazgató 

  

http://naih.hu/
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IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
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Az ÉSZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (továbbiakban: Intézmény) iratke-

zelési szabályzatát a többször módosított a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári 

anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényben (továbbiakban: Ltv.) foglaltak alapján a 

következők szerint határozza meg. 

 

 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A Szabályzat az Intézmény iratkezelésének rendjét határozza meg. A külön törvény szerint mi-

nősített adatok kezelése és a személyügyi nyilvántartások vezetése kapcsán keletkezett iratokra a 

Szabályzatban foglaltakat abban az esetben kell alkalmazni, ha jogszabály, illetve belső szabá-

lyozás másként nem rendelkezik. A pénzügyi bizonylatokat, számlákat külön szabályozás szerint 

kell kezelni. Az iratok kezelése során a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi ren-

delkezéseket figyelembe kell venni. 

  

A szabályozás célja, hogy az iratok továbbításának szabályait oly módon határozza meg, hogy az 

irat útja nyomon követhető, az irat holléte pontosan megállapítható, és az irat visszakereshető, 

épségben megőrizhető legyen, szolgálja a intézményünk és annak valamennyi szervezeti egysége 

feladatainak eredményes és gyors megoldását, rendeltetésszerű működését.  

 
 

 

 

II. 

AZ IRATKEZELÉS SZERVEZETE, RENDSZERE, FELÜGYELETE 

 

Az iratkezeléssel összefüggő alapvető feladatokat az intézményünk Szervezeti és Működési Sza-

bályzata tartalmazza. 

Az Intézményvezető felelős azért, hogy a biztonságos iratkezelés személyi, dologi feltételei és 

eszközei rendelkezésre álljanak. 

Az iratkezelést végző dolgozók az iratkezelést e Szabályzat alapján és az igazgató-helyettesek  

felügyeletével látják el. 

Az iratkezelésért az iskolatitkár felelős, aki felügyeli az Intézmény iratkezelési feladatainak ellá-

tását. 

 

 

III. 

A KÜLDEMÉNYEK ÁTVÉTELE, ELLENŐRZÉSE 

1. A küldemények átvétele 

Az Intézményünkhöz a következő módon érkeznek küldemények: 

- postai úton, 

- hivatali kézbesítéssel, 

- telefaxon, 

- ügyfél által személyesen történő benyújtással, 

- informatikai- telekommunikációs eszközökön. 

 

A postahivatalban - külön bérelt fiók címére - érkezett küldeményeket minden munkanapon az 

arra meghatalmazott dolgozó veszi át, és azt lehetőleg zárható táskában szállítja az Intézmény 

székhelyére. 



70 

 

Azokat a küldeményeket, amelyek nem postafiókra érkeztek, de az átvétel időpontját és tényét a 

posta részére igazolni kell, ugyancsak az Intézménynél meghatalmazással rendelkező dolgozók 

vehetik át és igazolhatják az átvételt. Ebben az esetben a címzett, vagy az általa meghatalmazott 

személy jogosult az átvételre. 

A hivatali kézbesítéssel, vagy ügyfél által személyesen benyújtott beadvány átvételére az iskola-

titkár jogosult.  

A telefaxon, informatikai-telekommunikációs eszközökön érkezett küldeményt szintén az iskola-

titkár veheti át.  A faxon érkezett irat kezelésére vonatkozó szabályokat a IV/4. pont, a telekom-

munikációs eszközön érkezett küldemények kezelésének rendjét pedig az V/9. pont tartalmazza. 

 

2. Az átvétel elismerése 

A küldemény átvevője a kézbesítőokmányon olvasható aláírásával és az átvétel dátumának fel-

tüntetésével ismeri el az ajánlott küldemények átvételét. Az "azonnali" és "sürgős" jelzésű kül-

demények átvételi idejét óra, perc pontossággal kell megjelölni. Tértivevényes küldemények 

esetén a küldemény átvevője gondoskodik a tértivevény visszajuttatásáról a feladóhoz. 

A küldeményeket az átvétel napján, de legkésőbb az átvételt követő első munkanap kezdetén át 

kell adni a IV/1. pontban megjelölt postabontásra jogosult iratkezelőnek. 

 

3. A küldemény ellenőrzése átvételkor 

A küldeményt átvevő személy köteles ellenőrizni: 

- a küldemény átvételére való jogosultságát a címzés alapján, 

- a kézbesítőokmányok és a küldeményen lévő adatok azonosságát, 

- az iratot tartalmazó boríték, csomagolás sértetlenségét. 

Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt felbontatlanul azonnal továbbítani 

kell a címzetthez, vagy ha ez nem lehetséges, vissza kell küldeni a postának vagy a feladónak. 

 

4. Sérült küldemény kezelése 

Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét „felbontva" vagy "sérülten érkezett" záradék 

rávezetésével a borítékon a küldemény átvevője megjelöli, és soron kívül ellenőrzi a küldemény 

tartalmának meglétét. A levél tartalmából megállapíthatóan hiányzó iratokról a küldemény átve-

vője és a IV/1. pontban megjelölt postabontó jegyzőkönyvet vesz fel, és a feladót - a tárgyban 

felvett jegyzőkönyv megküldésével - értesíti. 

 

5. Biztonsági vizsgálat 

A küldemény átvételénél érvényesíteni kell az intézményünknél érvényben lévő biztonsági elő-

írásokat. Számítógépes küldemény esetén felhasználás előtt el kell végezni az ellenőrzést, 

vírustalanítást. 

  



71 

 

IV. 

AZ IRATOK BONTÁSA 

 

1. A beérkezett küldeményeket 

– a IV/2. pontban foglaltak kivételével – az iratkezelést végző dolgozó bonthatja fel és lát-

hatja el az érkezés napját jelölő érkeztető bélyegzővel.  

(Az iratok további átadásával kapcsolatos szabályokat a VI. fejezet rendelkezései tartalmaz-

zák.) 

 

2. Felbontás nélkül a címzettnek kell továbbítani: 

- a névre szóló, megállapíthatóan magánjellegű, 

- a "saját kezű felbontásra" jelzésű küldeményeket. 

A felbontás nélkül a címzettnek továbbítandó küldeményeket átadókönyvvel kell átadni. A 

címzett az általa átvett hivatalos küldeményt iktatás céljából soron kívül köteles az iktatást 

végző iratkezelőhöz visszajuttatni. A címzett által átvett magánlevél nem iktatásköteles.  

 

3. Téves felbontás 

A tévesen felbontott küldeményeket ismételten le kell zárni, és rá kell vezetni a "Téves fel-

bontás" szöveget, a keltezést és a felbontó nevét, aláírását. Az ismételten lezárt iratot a IV/2. 

pont szabályai szerint haladéktalanul el kell juttatni az iratkezelőn keresztül a címzetthez. 

A fentiek szerint kell eljárni, ha a felbontást követően derül ki, hogy a küldeményben minősí-

tett irat van.  

4. Másolat készítése 

     A nem időtálló adathordozón, pl.: faxon érkezett iratról - az információ tartós megőrzése ér-

dekében - másolatot kell készíteni. A másolatot az eredeti irat őrzésére jogosult szervezeti 

egység vezetője által megbízott személy(ek) (fax kezelője) záradékkal hitelesíti(k). A faxon 

érkezett iratanyag és az arról készült másolat kezelésére az iratkezelési szabályok az irány-

adók azzal, hogy a faxon érkezett iratokról nyilvántartást kell vezetni, és átadókönyvvel kell 

továbbítani. (Amennyiben a faxon érkezett irat (ill. másolata) kerül iktatásra, a faxon érkezett 

irattal azonos tartalmú, később érkező eredeti iratot már nem kell ismételten iktatni.) 

 

5. A küldemény ellenőrzése bontáskor 

A küldemények felbontásakor ellenőrizni kell, hogy az iraton feltüntetett valamennyi mellék-

let megérkezett-e. Az irathiányt az iraton, vagy az előadói íven, vagy jegyzőkönyvben kell 

rögzíteni. Ez utóbbi esetben a jegyzőkönyv egy példányát a küldeményhez mellékelni kell. A 

mellékletek hiánya az ügyintézést nem akadályozhatja, a hiánypótlást az ügyintéző kezdemé-

nyezi. 

 

6. Értékkezelés 

Ha a felbontás alkalmával kiderül, hogy a küldemény pénzt vagy egyéb értéket tartalmaz, a 

küldemény felbontója az értéket, illetve annak összegét keltezve és aláírva köteles az iraton 

feltüntetni és a pénzt, illetékbélyeget és egyéb értéket - elismervény ellenében - a pénzkeze-

léssel megbízott dolgozónak átadni. Az elismervényt pedig csatolni kell az iratokhoz. 

7. Borítékok kezelése 

A küldemények borítékjait a postabontó az ügyirathoz csatolja. A csatolt borítékot véglegesen 

akkor kell megőrizni, ha 

- az ügyirat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik; 

- a beküldő nevét és pontos címét csak a borítékról lehet megállapítani; 
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- a küldemény hiányosan vagy sérülten érkezett meg, vagy egyéb ügyintézői, keze-

lői feljegyzést tartalmaz; 

- bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja merült fel; 

- ha a küldemény névtelenül érkezett. 

 

A boríték ezen túlmenő esetekben is megőrizhető az ügyintéző döntése alapján. 

 

Ilyen esetekben a boríték csak az iratselejtezés alkalmával semmisíthető meg. 

 

 

V. 

AZ IRATOK IKTATÁSA 

1. Szervezetünknél az iktatás 

 

Intézményünknél az iktatás manuálisan történik. 

Az iratok iktatása sorszámos rendszerben történik. Minden irat külön iktatószámot kap. Az ikta-

tást minden év elején egyes sorszámmal kell kezdeni és növekvő számsorban folyamatosan ha-

ladni. A beérkezett iratra adandó válaszirat mindig ugyanazt az iktatószámot kapja. A közös tár-

gyú, eltérő iktatószámú iratok összetartozását jelezni szükséges (előirat, utóirat). 

 

2. Valamennyi, az Intézményhez érkező,  

illetve az intézménynél keletkező iratot - a V/3. pontban foglaltak, illetve jogszabályban meg-

határozottak kivételével - iktatni kell, de minden iratot csak egyszer szabad iktatni. Az iktatás 

az iktatóbélyegzőnek az ügyiraton való elhelyezéséből, a lenyomat rovatainak kitöltéséből és 

ügyirat nyilvántartási adatainak az iktatókönyvbe történő felvezetéséből áll. 

Az iratokat úgy kell iktatni, hogy az V/6. pontban felsorolt adatok - figyelemmel arra, hogy 

az ügyintézés mely fázisában kerülnek, kerültek rögzítésre - megállapíthatóak legyenek. 
 

Az iratkezelő az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon iktatja 

be. Soron kívül kell iktatni a határidős iratokat, táviratokat, expressz küldeményeket, a hiva-

talból tett intézkedéseket tartalmazó "sürgős" jelzésű iratokat. 

 

3. Jogszabályban meghatározott esetben nyilván kell tartani,  

de nem kell iktatni különösen: 

- tájékoztatókat, 

- közlönyöket, folyóiratokat, napilapokat, hivatalos lapokat stb., 

- visszaérkezett tértivevényeket, 

- reklám- és propaganda anyagokat (prospektusok, szórólapok stb.), 

- könyveket, hivatalos kiadványokat (katalógusok, tarifa- és árjegyzékek), 

- előfizetői felhívásokat, árajánlatokat, 

- üdvözlő lapokat, 

- jogkövetkezménnyel nem járó meghívókat, tömeges értesítéseket. 

A pénzügyi bizonylatok, számlák, egyéb pénzügyi okmányok kezelésének, nyilvántartásának 

rendjét, továbbá a személyügyi nyilvántartások vezetése kapcsán keletkezett iratok kezelésé-

nek rendjét az erre vonatkozó jogszabályok és az Intézmény belső szabályzatai határozzák 

meg. 

 

4. Iktatószám 

Az iktatószám a sorszámból és az évszámból áll.  
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5. Iktatóbélyegző 

A papíralapú beérkező iratok iktatásakor az iktatóbélyegző lenyomatát az irat üres részén kell 

elhelyezni, és a lenyomat rovatait kitölteni. Amennyiben az iraton nincs üres hely, az irathoz üres 

lapot kell mellékelni, és az iktatóbélyegzőt rányomni. 

Az iktatóbélyegző lenyomata az alábbi adatokat tartalmazza: 

- a szerv nevét, székhelyét, 

- az iktatás évét, hónapját, napját, 

- az iktatószámot, 

- az ügyintéző nevének rovatát, 

- a mellékletek számát. 

Az iktatóbélyegző lenyomat rovatainak kitöltése az iktatókönyvbe történő bejegyzéssel egyi-

dejűleg történik. (Az iktatóbélyegzőn a mellékletek mennyiségét 9 darabig számmal, ezen fe-

lül "iratcsomó" jelzéssel kell feltüntetni.) 

 

6. Elektronikus adathordozón érkezett iratok kezelése 

Iratnak elektronikus adathordozón történő érkezését - a faxok nyilvántartására is szolgáló - nyil-

vántartókönyvben rögzíteni kell. Az elektronikus adathordozón érkezett iratokat és az iratok kí-

sérőlapjait ki kell nyomtatni, és ezeket együtt kell kezelni.  

Egy elektronikus adathordozón szigorúan csak egy témához tartozó iratok adhatók át. Ameny-

nyiben ez nem teljesül, a küldeményt vissza kell utasítani. 

Az elektronikus adathordozón érkezett iratok kezelésére a továbbiakban az általános iratke-

zelési szabályok az irányadók azzal, hogy a küldemény átvevője köteles gondoskodni az 

iratnak az iratkezelő részére – nyilvántartásba vétel, szignáltatás, iktatás céljából - történő 

átadásáról az átvétel elismertetése ellenében. 
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VI. 

IRATKEZELÉSI FELADATOK AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATÁBAN 

 

1. A IV/1. pontban meghatározott, postabontásra jogosult személy a IV. fejezetben rögzítettek 

figyelembevételével felbontja a postát és átadja szignálás céljából a szervezeti egység vezető-

jének vagy az általa kijelölt személynek (továbbiakban: szignáló). A szignáló az iratot ügyin-

tézőjére szignálja.  

Az a szignálásra jogosult vezető, aki az iratot ügyintézőre szignálta, az iratoknak iktatás cél-

jából történő továbbításáról gondoskodik az iktatást végző iratkezelőhöz. 

2. A szervezeti egységek vezetői rendelkezhetnek arról, hogy a már iktatott előzményű iratokat 

nem kell szignáltatni, illetve rendelkezhetnek arról is, hogy amennyiben az adott ügy intézésé-

re előzetesen kijelöltek ügyintézőt, akkor az ebben a tárgyban érkezett iratokat szignálás nél-

kül a kijelölt ügyintézőre iktassák. Ebben az esetben az iktatást végző iratkezelő iktatás után a 

VI/2. pontban meghatározott módon átadja az ügyintéző részére az iratot. 

A szervezeti egység vezetője meghatározhatja továbbá azt is, hogy az iratkezelő - a VI/1. 

pontban foglaltaktól eltérően - a felbontott küldeményeket először iktassa, szükség esetén elő-

adói ívvel ellátva adja át a szignálásra jogosult részére. Ez esetben az elektronikus iktatási 

nyilvántartásban vagy munkanaplózó rendszerében az ügyintéző neve és kódja, szervezeti 

egység kódja rovatot, a szignálást követően, utólag kell kitölteni. 

3. Az iratok irányítása 

Ha a szervezeti egységnél korábban már iktatott ügy elintézéséhez más, a szervezeti egységen 

belüli osztály, csoport előzetes véleménye (állásfoglalás, láttamozás, stb.) is szükséges (átme-

nő irat), ennek megszerzése végett az iratokat külön levelezés mellőzésével, belső irányítással 

kell megküldeni.  

 

4. Az ügyintéző iratkezelési feladatai 

Az ügyintéző köteles tájékozódni arról, hogy a VI/2. pont szerint átvett irat előiratait az ikta-

tás folyamán teljes körűen szerelték-e. Amennyiben az ügyintézéshez más irat szerelése vagy 

csatolása szükséges, azok pótlásáról az iratkezelő közreműködésével gondoskodik.  

Köteles megtenni az ügy elintézéséhez szükséges közbenső intézkedéseket (tényállás tisztázá-

sa, véleménykérés, stb.) és a kiadmány-tervezetet az előírt határidőben elkészíteni. 

 

5. Kiadmányozás 

 

Intézményünktől külső szervnek, személynek küldendő kiadmányokat minden esetben az In-

tézmény hivatalos levélpapírján kell elkészíteni. Az Intézménytől külső szervnek, személy-

nek küldendő irat iktatásáról az iratot készítő köteles gondoskodni. 

A levélpapír felső részén a következőket kell feltüntetni: 

- a tárgyat, 

- az iktatószámot, 

- hivatkozási számot, 

- mellékletek számát, 

- az ügyintéző nevét (ha nem azonos a kiadmányozóval). 

 

Kiadmány csak a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott, kiadmányozásra jo-

gosult személy saját kezű aláírásával továbbítható. 

A kiadmány akkor hiteles, ha az iraton szerepel az Intézmény hivatalos bélyegzőlenyomata és 
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- azt a kiadmányozó saját kezűleg aláírja, 

  - a kiadmányozó neve mellett az "s. k." jelzés szerepel és a hitelesítéssel felhatalmazott 

személy azt aláírásával igazolja. 

 

A kiadmányt, másolatot a kiadmányozó által megbízott – adminisztrátor – jogosult hitelesíte-

ni.  

 

 

6. Az iratok továbbítása, postázás 

Az elküldendő iratoknak az esetleges csatolandó mellékletekkel történő felszerelését az ügy-

intéző végzi, majd a postázásra átadja az iskolatitkár részére, aki gondoskodik az irat iktatásá-

ról. Ezt követően az irat másodpéldányán fel kell jegyezni a továbbítás keltét, majd az ügyin-

téző részére vissza kell adni a másodpéldányt.  

A postázási feladatokat ellátó dolgozó a küldeményeket a továbbítás módja szerint (külön 

kézbesítő, posta, stb.) csoportosítja. Postai továbbítás esetén az ajánlott küldeményeket külön 

nevesítve, egyéb küldeményeket pedig darabszám megjelölésével rögzíti a postai átadó-

könyvben és gondoskodik a továbbításáról. 

 

7. Irattári tételszám, irattári jel meghatározása 

Az irat iktatásakor az iratkezelő - szükség esetén az illetékes szervezeti egység vezetőjével, az 

ügyintézővel történt előzetes egyeztetés alapján - meghatározza az irattári tételszámot és a 

hozzá kapcsolódó irattári jelet. Az ügyintéző az átmeneti irattárba adásig bármikor jogosult 

felülvizsgálni és módosítani, az átmeneti irattárba adás előtt pedig köteles felülvizsgálni az 

iratkezelő által kijelölt irattári tételt és irattári jelet, illetve a módosítás iránt szükség esetén in-

tézkedni. 

 

 

 

VII. 

IRATTÁROZÁS 

 

1. Elhelyezés az Intézmény irattárába 

Az irattárban történő elhelyezés előtt az iskolatitkár megvizsgálja, hogy az iratanyag teljes-e, 

az irattározási szabályoknak megfelel-e. Az iratokat hajtogatás nélkül, eredeti alakjukban kell 

tárolni, hogy az iratok megtörése ne veszélyeztesse anyagának épségét. 

Az irattárba helyezett iratokról az iskolatitkár nyilvántartást vezet. 

Az irattári helyiségben idegen személyek csak az irattár felelősének jelenlétében tartózkod-

hatnak. 

Az irattári anyag használata történhet belső ügyviteli célból és külső szerv vagy személy 

megkeresésére. A használat módjai: betekintés, kölcsönzés, másolatkészítés. 

 

2. Selejtezés 

Az iratanyagnak azt a részét, azokat az irattári tételekhez tartozó iratokat, amelyeket az irat-

tári terv nem minősít maradandó értékűnek (levéltárba adási határidő nincs feltüntetve), őr-

zési idejük túlhaladta a selejtezési határidőt, és amelyre az ügyvitelben sincs tovább szükség 

(selejtezési határidő) ki kell selejtezni. 
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Az iratok selejtezését selejtezési bizottság végzi. A bizottság elnöke és tagjai az Intézmény-

vezető által kijelölt személyek.  

A bizottságnak csak olyan személy lehet a tagja, aki az iratok jelentőségével tisztában van, 

áttekintéssel rendelkezik az intézmény működését és ügyiratkezelését illetően. 

Az iratselejtezésről 2 példányban a selejtezési bizottság tagjai által aláírt selejtezési jegyző-

könyvet kell készíteni.  

A selejtezési jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: 

- az Intézmény nevét, 

- az iratok irattári tételszámát, irattári tétel megnevezését és irattári jelét, 

- annak a szervezeti egységnek a megnevezését, amelynek az iratanyaga selejtezésre 

kerül, 

- a kiselejtezendő iratok évkörét, 

- a kiselejtezett iratok mennyiségét iratfolyóméterben, 

- a selejtezési jegyzőkönyv felvételének idejét, helyét, 

- a selejtezők nevét,  

- a selejtezés alapjául szolgáló iratkezelési szabályzat megnevezését, 

- a selejtezési bizottság tagjainak nyilatkozatát a szabályszerűségről és hiteles aláírá-

sukat. 

A szoftver termékeket, valamint a sérült, hibás gépi adathordozókat és az iratnak nem minő-

sülő anyagokat nem kell selejtezési eljárás alá vonni. 

Az elektronikus adathordozón lévő iratok selejtezése és megsemmisítése az általános szabá-

lyok szerint történik. 

A megsemmisítés szabályainak betartásától az adatvédelmi szabályozás figyelembevételével 

kell gondoskodni. 

 

VIII. 

IRATOK KEZELÉSE  

MUNKAKÖR ÁTADÁSA ESETÉN 

 

Munkakör átadás-átvétel esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyvben tételesen is fel kell tüntetni az 

átadott, illetve átvett iratokat, továbbá az átadás-átvétel tényét az elektronikus iktatási nyilvántar-

tásban is át kell vezetni. 

 

 

 

IX. 

INTÉZKEDÉSEK SZERV MEGSZŰNÉSE ESETÉN 

 

Az Intézmény megszűnése vagy feladatkörének megváltozása esetén a rendelkező szerv köteles 

intézkedni az irattári anyag további elhelyezéséről, biztonságos megőrzéséről, kezeléséről és 

használhatóságáról. 

X. 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

 

Beadvány: valamely szervhez érkező hagyományos vagy elektronikus irat, amely rendeltetés-

szerűen a szervnél vagy személynél marad. 
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Csatolás: a nem ugyanahhoz az ügyirathoz tartozó különböző iratok átmeneti jellegű összekap-

csolása. 
 

Érkeztetés: az írásbeli ügyvitelnek az iktatást megelőző fázisa, amelynek során rögzítik a bead-

vány beérkezésének keltét, elektronikus irat beérkezése esetén kitöltik az érkeztető képernyőro-

vatokat. 
 

Feladatkör: azoknak a feladatoknak az összessége, amelyet a szerv vagy személy végez az ügy-

intézési folyamat során. 
 

Hatáskör: az ügyintézés feladatkörének szintenkénti pontos körülhatárolása, azoknak az ügyek-

nek összessége, amelyekben a szerv rendeltetésszerűen jogosult és köteles intézkedni, megbízás-

ra eljárni.  
 

Iktatás: Az iratnyilvántartás alapvető része, amelynek során a beadványt, illetve a saját 

keletkeztetésű iratot iktatószámmal látják el, és kitöltik az iktatóbélyegző lenyomat rovatait.  
 

Iktatókönyv: Évenként megnyitott, folyamatos sorszámmal ellátott, az Intézményvezetője által 

hitelesített nyilvántartó könyv. 
 

Irat: minden olyan szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és vázlat - a megjelentetés szándékával 

készült könyvjellegű kézirat kivételével -, amely valamely szerv működésével, illetőleg személy 

tevékenységével kapcsolatban bármilyen anyagon, alakban, bármely eszköz felhasználásával és 

bármely eljárással keletkezett. 

Iratkezelés: az irat készítését, nyilvántartását, rendszerezését és selejtezhetőség szempontjából 

történő válogatását, segédletekkel való ellátását, szakszerű és biztonságos megőrzését, használat-

ra bocsátását, selejtezését, illetve levéltárba adását együttesen magába foglaló tevékenység. 
 

Iratkezelési szabályzat: az Intézmény írásbeli ügyintézésére vonatkozó szabályok összessége, 

amely a szerv szervezeti és működési szabályzata figyelembe vételével készül, és amelynek mel-

lékletét képezi az irattári terv. 
 

Irattár: megfelelően kialakított és felszerelt, az irattári anyag szakszerű és biztonságos őrzésére 

alkalmas helyiség. 
 

Irattári anyag: a szerv működése során keletkezett vagy hozzá érkezett és rendeltetésszerűen az 

irattárba tartozó iratok összessége. 
 

Irattári terv: a köziratok rendszerezésének és selejtezhetőség szempontjából történő válogatá-

sának alapjául szolgáló jegyzék, amely az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt 

esetben iratfajtákra) tagolva, a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatásköréhez, valamint szer-

vezetéhez igazodó rendszerezésben sorolja fel, és meghatározza a kiselejtezhető irattári tételekbe 

tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, továbbá a nem selejtezhető iratok levél-

tárba adásának határidejét.  
 

Irattári tétel: az irattári terv szerint kialakított legkisebb irattári egység, amely azonos tárgykör-

be (irattári tételbe) tartozó, különböző iktatószámon szereplő egyedi ügyek irataiból áll. 
 

Irattári tételszám: az irattári tétel megnevezéséhez rendelt szám. 
 

Irattározás: az iratkezelés része, az a tevékenység, amelynek során a szerv a működése során 

keletkező és hozzá kerülő, rendeltetésszerűen hozzá tartozó és nála maradó iratok irattári rende-

zését, kezelését és őrzését végzi. 
 

Kezelési (ügyviteli) feljegyzések: az ügy(ek)ben keletkező ügyviteli iratokon tett feljegyzések, 

többnyire utasítások, amelyek az ügyek tartalmi és/vagy formai intézését érintik. 
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Kiadmány: a jóváhagyás után letisztázott és a kiadmányozásra jogosult részéről hiteles aláírás-

sal ellátott, lepecsételt irat. 
 

Kiadmányozás: a már felülvizsgált végleges kiadmány (elintézés) tervezet jóváhagyását, letisz-

tázhatóságát, elküldhetőségének engedélyezését jelenti a kiadmányozásra jogosult részéről ("K" 

betűjellel). 
 

Kiadmányozó: a szerv/szervezet vezetője részéről kiadmányozási joggal felhatalmazott sze-

mély, akinek kiadmányozási hatáskörébe tartozik a kiadmány aláírása. 
 

Közirat: a keletkezés idejétől és az őrzés helyétől függetlenül minden olyan irat, amely a közfe-

ladatot ellátó szerv irattári anyagába tartozik, vagy tartozott. 
 

Közlevéltár: a nem selejtezhető köziratokkal kapcsolatos levéltári feladatokat - ideértve a tudo-

mányos és igazgatási feladatokat is - végző, közfeladatot ellátó szerv által fenntartott levéltár. 
 

Küldemény: a beérkezett, illetve továbbításra előkészített irat, elektronikus úton érkezett, illetve 

küldött elektronikus irat. 
 

Láttamozás: az elintézési (intézkedési) tervezet (javaslat) felülvizsgálatát, véleményezését (javí-

tását, tudomásul vételét, jóváhagyását) biztosító aláírás vagy kézjegy, illetve azt helyettesítő 

számítástechnikai művelet. 
 

Levéltár: a maradandó értékű iratok tartós megőrzésének, levéltári feldolgozásának és rendelte-

tésszerű használatának biztosítása céljából létesített intézmény. 
 

Maradandó értékű irat: a gazdasági, társadalmi, politikai, jogi, tudományos, művelődési, mű-

szaki, honvédelmi, nemzetbiztonsági vagy egyéb szempontból jelentős, a történelmi múlt kutatá-

sához, megismeréséhez, megértéséhez, illetőleg a közfeladatok folyamatos ellátásához és az ál-

lampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, más forrásból nem vagy csak részlegesen 

megismerhető adatot tartalmazó irat. 
 

Másodlat: több példányban, egyidejűleg készült eredeti irat egyik hiteles példánya, amelyet az 

első példányon lévővel azonos pecsét és aláírás hitelesít. 
 

Másolat: valamely eredeti iratról készült példány, amely hasonmás (szöveg-formahű), egyszerű 

(nem hitelesített) és hiteles (hitelesítési záradékkal ellátott) iratmásolat lehet. 
 

Melléklet: valamely irat szerves tartozéka, annak kiegészítő része, amely elválaszthatatlan attól. 
 

Mellékelt irat: az iratnak nem szerves része, tartozéka, attól - mint kísérő irattól - elválasztható. 

 

Számítástechnikai adathordozó: számítástechnikai eljárással adatokat rögzítő, tároló adathor-

dozó (mágnesszalag, hajlékony és merevlemez, CD lemez, stb.), amely az adatok nyilvántartását, 

azonosítását, kezelését és visszakeresését biztosítja. 
 

Szerelés: az ugyanahhoz az ügyirathoz tartozó különféle ügyiratdarabok (elő- és utóiratok) vég-

leges jellegű összekapcsolása, amelyet az iktatókönyvben és az iratokon egyaránt jelölni kell.  
 

Szervezeti és működési szabályzat: az Intézmény tevékenységének alapdokumentuma, amely 

rögzíti a szerv, azon belül a szervezeti egység feladatait, a feladatokhoz rendelt hatásköröket, és 

szabályozza a szerv működését. 
 

Szignálás: az ügyben intézkedni, eljárni jogosult és köteles szervezeti egység és/vagy ügyintéző 

kijelölése.  
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Ügyintézés: valamely szerv vagy személy működésével, illetve tevékenységével kapcsolatban 

keletkező ügyek ellátása, az eközben felmerülő tartalmi (érdemi), formai (alaki) kezelési, szóbeli 

és/vagy írásbeli munkamozzanatok sorozata, összessége. 
 

Ügyintéző: az ügy(ek) érdemi intézését végző személy, azaz az ügy előadója, aki az ügyet dön-

tésre előkészíti. 
 

Ügyirat: a szerv rendeltetésszerű működése, illetve ügyintézése során keletkező irat, amely az 

ügy valamennyi ügyintézési fázisában keletkezett ügyiratdarabokat tartalmazza. 
 

Ügyiratdarab: az ügyiratnak az a része, amely az ügy intézésének valamely, egy-egy fázisában 

keletkezett iratokat tartalmazza. 
 

Ügyvitel: a szerv folyamatos működésének alapja, az ügyintézés egymás utáni résztevékenysé-

geinek (mozzanatainak) sorozata, illetve összessége, amely az ügyintézés formai és technikai 

feltételeit, a szolgáltatások teljesítését foglalja magában. 

 

 

XI. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Ez a szabályzat 2008.09.01. napján lép hatályba. 
 

Az Intézménynél a gazdasági vezetőnek kell gondoskodni, hogy a szabályzatban foglalt előírá-

sokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt íven aláírásuk-

kal igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejűleg. 
 

Érd, 2008.09.05. 

 

           ……………………………………. 

                       igazgató 
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2.1. sz. melléklet 

 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

A nevelési-oktatási intézmény irattári terve,  

az iskolai záradékok és a kötelező nyomtatványok 

I. 

Irattári terv  

 Irat-

tári  

tétel-  

szám 

 

Ügykör megnevezése 

 

Őrzési idő (év) 

      

      

 Vezetési, igazgatási és személyi ügyek  

  

 1.   
Intézménylétesítés, -átszervezés, -

fejlesztés 
  

   

nem selejtezhető  

 2.   
Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőköny-

vek 
  

   

nem selejtezhető  

 3.   Személyzeti, bér- és munkaügy    50  

 4.   
Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvéde-

lem, baleseti jegyzőkönyvek 
  

   

  

10  

 5.   Fenntartói irányítás    10  

 6.   Szakmai ellenőrzés    10  

 7.   
Megállapodások, bírósági, államigazga-

tási ügyek 
  

   

10  

 8.   Belső szabályzatok    10  

 9.   Polgári védelem    10  

 10.   Munkatervek, jelentések, statisztikák    5  

 11.   Panaszügyek    5  

  

 

 Nevelési-oktatási ügyek 

  

 12.   Nevelési-oktatási kísérletek, újítások   
   

10  

 13.   Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók   nem selejtezhető  

 14.   Felvétel, átvétel    20  

 15.   Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek     5  

 16.   Naplók    5  
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 17.   Diákönkormányzat szervezése, működése   5  

 18.   Pedagógiai szakszolgálat    5  

 19.   
Szülői munkaközösség, iskolaszék szerve-

zése, működése 
  

   

5  

 20.   
Szaktanácsadói, szakértői vélemények, 

javaslatok és ajánlások 
  

   

5  

 21.   Gyakorlati képzés szervezése    5  

 22.   Vizsgajegyzőkönyvek    5  

 23.   Tantárgyfelosztás    5  

 24.   Gyermek- és ifjúságvédelem    3  

 25.   
Tanulók dolgozatai, témazárói, vizsga-

dolgozatai 
  

   

1  

 26.   
Alapvizsga, érettségi vizsga, szakmai 

vizsga dolgozatai 
  

   

2  

  

 Gazdasági ügyek  

  

 27.   

Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, -

fenntartás, épülettervrajzok, helyszín-

rajzok, használatbavételi engedélyek 

  

  

  

határidő nélküli  

 28.   Társadalombiztosítás    50  

 29.   
Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyon-

nyilvántartás, selejtezés 
  

   

10  

 30.   
Éves költségvetés, költségvetési beszámo-

lók, könyvelési bizonylatok 
  

   

5  

 31.   A tanműhely üzemeltetése    5  

 32.   
A gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, 

térítési díjak 
  

   

5  
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Megismerési nyilatkozat 

 

Az iratkezelési szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az  

abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani. 

 

Név Beosztás Kelt Aláírás 

 

Dósa Edit 

 

Gyakorlatioktatás-

vezető 

 

2018.06.18. 

 

 

Molnár Diána 

 

Igazgatóhelyettes 

 

2018.06.18. 

 

 

Tériné Pataki Magdolna 

 

Igazgatóhelyettes 

 

2018.06.18. 

 

 

Dénes Katalin 

 

Gazdasági ügyin-

téző 

 

2018.06.18. 

 

 

Horváth Jánosné 

 

Iskolatitkár 

 

2018.06.18. 

 

 

Liszeczkij Noémi 

 

Iskolatitkár 

 

2018.06.18. 

 

 

Jakusné Horváth Krisztina 

 

Tanár, jegyző 

 

2018.06.18. 
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ÉSZC KÓS KÁROLY SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉP-

ISKOLÁJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOKVÉDELMI SZABÁLYZAT 
 

 

 

 

 

Érvényes:  

 

 

 

 

 

 

  



84 

 

TITOKVÉDELMI SZABÁLYZAT 

 

 

 

Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. tv., valamint a minősített adat ke-

zelésének rendjéről szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet és a személyes adatok védelméről és 

a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv.-ben foglaltak szerint a 79/1995. 

(VI. 30.) Korm. rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján a minősített adat kezelésének 

rendszerét a következők szerint szabályozom, illetve határozom meg: 

 

 

 

I. 

A SZABÁLYZAT CÉLJA 

 

 

E szabályzat célja, hogy meghatározza a titokvédelmi feladatok végrehajtásának szervezeti rend-

jét, a titokvédelemmel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, a minősített adat Kós Károly 

Szakképző Iskolában (továbbiakban: Intézmény) történő kezelésének, őrzésének szabályait. 

 

 

 

II. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 

E szabályzat hatálya kiterjed az Intézmény vezetőire, valamint arra a személyre, akinek a mi-

nősített adatot a minősítő rendelkezése alapján a minősített adatnak állami vagy közfeladat el-

látása érdekében hozzáférhetővé tették (titokbirtokos), a titkos ügykezelőre, illetve a megis-

merési és betekintési engedéllyel rendelkezőre. 

 

Az Intézményvezető felelős az államtitok, illetve szolgálati titok megőrzését biztosító szemé-

lyi és tárgyi feltételek megteremtéséért, minősített adatok védelmi rendszerének adminisztra-

tív, személyi biztonsági, technikai, fizikai, kommunikációs, ellenőrzési és felügyeleti eleme-

ken nyugvó kiépítéséért és működtetéséért. 

 

Aki államtitok, szolgálati titok birtokába juthat, az államtitok, szolgálati titok védelmére vo-

natkozó szabályokat megismerni és az előírásokat megtartani köteles. 

 

 

   Az Intézményvezető (a titokbirtokos szerv vezetője) feladat, és hatáskörében eljárva adathor-

dozó minősítésére nem jogosult. 
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III. 

RÉSZLETES SZABÁLYOK 

 

 

1. A TITOKBIRTOKOS SZERV VEZETŐJÉNEK FELADATA ÉS HATÁSKÖRE 

Az Intézményvezető (a titokbirtokos szerv vezetője): 

 gondoskodik a minősített adat védelmére vonatkozó jogszabályok végrehajtásáról, a ha-

táskörében keletkezett, valamint más szervek által átadott minősített adatok védelmi 

rendszerének adminisztratív, személyi biztonsági, technikai, fizikai, kommunikációs, el-

lenőrzési és felügyeleti elemeken nyugvó kiépítéséről és működéséről; 

 felelős azért, hogy akinek a feladata ellátásához ez szükséges, betekintési engedéllyel 

rendelkezzen, és a titok védelmére vonatkozó szabályokat megismerje; 

 a minősített adatkezelés ellátására titkos ügyiratkezelőt jelöl ki; 

 ha a minősített adatok mennyisége indokolja, a minősített adatkezelési feladatok irányí-

tására vezetőt is kijelölhet; 

 biztosítja, hogy a minősített adat útja hitelesen követhető, titoksértés esetén a felelősség 

megállapítható legyen; 

 államtitkot képező minősített adat elvesztéséről, illetéktelen személy által történő meg-

ismeréséről haladéktalanul és egyidejűleg tájékoztatja a minősítőt. 

 

Az Intézményvezető a minősített adattal korlátozottan rendelkezhet. 

Ennek keretében gyakorolja a: 

 betekintés, 

 a birtokban tartás, 

 a minősített adat másolásának, sokszorosításának, 

 a betekintés engedélyezésének, 

 a minősített adat feldolgozásának, felhasználásának jogát 

 

 

2. A TITKOS ÜGYKEZELŐ 
 

Az Intézményvezető a minősített adatok kezelésére, meghatározott feladatok ellátására titkos 

ügykezelőt (szükség esetén ugyanolyan alkalmazási feltételeknek megfelelő helyettest) bíz meg.  
 

A titkos ügykezelő az Intézmény azon közalkalmazottja lehet, aki legalább középfokú iskolai 

végzettségű, a titokvédelemre vonatkozó jogszabályok és e szabályzat ismeretét írásban igazolja 

és munkaköri leírása a minősített adatok kezelésére vonatkozó feladatokat tartalmazza. 

A titkos ügykezelő megbízását követő egy éven belül a jegyző/hivatalvezető által kijelölt bizott-

ság előtt köteles a titokvédelemre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok anyagából vizs-

gát tenni, majd ezt követően az előírt továbbképzéseken részt venni.  

 

 

 

A titkos ügykezelő feladata: 

 az Intézménybe érkezett minősített adathordozó átvétele, nyilvántartása és őrzése, 
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 a minősített adathordozó kiadása és visszavétele, 

 a betekintésre jogosultak naprakész nyilvántartása, 

 a titokvédelmi jogszabályok megismeréséről szóló titoktartási nyilatkozatok őrzése, 

 a betekintés jogosultság megszűnése miatt a minősített adathordozó visszavétele, 

 a minősített adat felhasználásával és kezelésével kapcsolatos a minősítő által adott bete-

kintési, megismerési engedélyek nyilvántartása, a minősített adat nyilvántartásra szolgá-

ló segédletek hitelesítése, nyilvántartásba vétele, 

 a minősített adat továbbítása, 

 megbízatásával összefüggésben indokoltság esetén javaslatot tesz a minősített adatkeze-

lés rendszerének megváltoztatására, az adathordozók védelmével, tárolásával, őrzésével 

kapcsolatos technikai feltételek, eszközök korszerűsítésére, a titkos ügykezelés szabálya-

inak módosításaira, kiegészítésére. 

 

 

3. A MINŐSÍTETT ADATKEZELÉS RENDSZERE 

A minősített adat kezelése (titkos ügykezelés) az Intézményben a nem minősített adatkezelés 

rendszerére építve, de attól szervezetileg és fizikailag elkülönítve történik. 

A titkos ügyiratkezelés nem történhet a nem minősített adatkezeléssel azonos helyiségben, illető-

leg azt nem végezhetik a nem minősített adatok kezelésre feljogosított személyek. 

 

 

4. A MINŐSÍTETT ADATHORDOZÓK VÉDELME, KEZELÉSE, ŐRZÉSE 

A minősített iratot a nyílt irattól elkülönítetten kell kezelni és őrizni, a nyilvántartáshoz külön 

könyvet kell használni, kivéve azokat az iratokat, amelyek esetén az együttes nyilvántartás és 

kezelés az ügy elintézéséhez szükséges. 

A minősített irattal együtt kezelt nyílt iraton a minősített irat iktatószámát fel kell tüntetni és a 

minősített irattal együtt irattározni. Eltérő minősítésű csatolt iratok esetén mindig a magasabb 

minősítési foknak megfelelő szabályokat kell alkalmazni. 

A minősített irat ügykezeléséhez használt könyvet, naplót, füzetet a főnyilvántartási könyvbe kell 

bejegyezni. 

A minősített irat iktatási rendszere a nem minősített irat nem számítógépes iktatási rendszerével 

azonos. A minősített iratok iktatására a titkos ügykezelőnek külön számkeretet kell kijelölni. 

A titkos ügykezelők részére a minősített adathordozók tárolására és kezelésére biztosított helyi-

ségben illetéktelen személyek csak a jegyző/hivatalvezető engedélyével tartózkodhatnak.  

A helyiséget a fokozott védelemhez szükséges riasztóberendezéssel, vagy vasráccsal, illetőleg 

füst- és tűzjelzővel kell felszerelni. 

 

A titkos ügykezelés részére biztosított helyiség két példány kulccsal van ellátva, mely egy a tit-

kos ügykezelő (tartós távolléte esetén annak helyettese) egy pedig a jegyző/hivatalvezető birto-

kában van. Kizárólag ugyanezen személyek jogosultak a riasztóberendezések kódjának megis-

merésére is. 

A minősített adathordozó tárolására, őrzésére lemezszekrényt kell biztosítani. 

A lemezszekrény zárása biztonsági lakattal történik, melynek használatára a titkos ügykezelő 

(annak helyettese), valamint az Intézményvezető jogosult kizárólagosan. 
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A lemezszekrény használatára alkalmas lakat kulcsait a munkaidőn túl mind az Intézményveze-

tő, mind a titkos ügykezelő az irodahelyiségében külön-külön lezárt fiókban tartja. 

Mind a titkos ügykezelésre szolgáló helyiség, mind a lemezszekrény esetében az azok zárjaihoz 

használt kulcsok további másolása tilos.  

Az Intézményvezető, a titkos ügykezelő, illetve annak helyettesének együttes távolléte esetén 

gondoskodni kell arról, hogy a minősített adathordozó tárolására használatos lemezszekrényhez, 

illetőleg annak kulcsaihoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. 

Minősített adathordozóról másolat csak az Intézményvezető előzetes írásos engedélyével a má-

solatkészítés indokának megjelölésével történhet, kivéve, ha arról a minősítő másként rendelke-

zett. 

Minősített adathordozót sokszorosítani kizárólag az Intézményvezető előzetes engedélyével sza-

bad.  

A sokszorosításról és másolásról nyilvántartást kell vezetni, melyből kitűnik a másolt és sokszo-

rosított iratok példányszáma, a rontott példányok számának megjelölésével. 

A többszörözött (másolt, és sokszorosított) példányokat a minősített adat nyilvántartási számán 

kell nyilvántartásba venni. 

A keletkezett felesleges és rontott példányokat meg kell semmisíteni, melyet a nyilvántartásban 

is rögzíteni kell.  

A másolásra, sokszorosításra, a megsemmisítésre és ezzel összefüggésben a nyilvántartás vezeté-

sére az Intézményben kizárólag a titkos ügykezelő jogosult. 

A titkos ügykezelő jogviszonyának vagy titkos ügykezelői megbízásának megszűnése, illetőleg 

valamely okból előreláthatólag huzamosabb ideig tartó távollét esetén a titkos ügykezeléssel ösz-

szefüggő adathordozókat és egyéb dokumentumokat valamint a tárolásra szolgáló eszközöket és 

azok tartozékait a Intézményvezetőnek vagy a titkos ügykezelő helyettesének jegyzőkönyv fel-

vétele útján át kell adni. 

Amennyiben az átadása titkos ügykezelő részéről bármely okból nem lehetséges, a nála tárolt 

minősített adathordozókat tételes jegyzőkönyv felvétele mellett illetéktelen személy hozzáférését 

kizáró helyen biztonságba helyezi. 

A minősített iratok eltűnéséről, elvesztéséről, titoksértés gyanújáról az érintett azonnal tájékoz-

tatja a jegyzőt/hivatalvezetőt. A titkos ügykezelő intézkedik az irat felkutatására, a titoksértés 

megakadályozására, illetve indokolt esetben a mulasztó felelősségre vonásának kezdeményezé-

sére. 

 

 

 

Minden év első negyedévében az Intézményvezető ellenőrzi az előző évi minősített iratok: 

 készítésének, nyilvántartásának, minősítésének, kezelésének, őrzésének, továbbításának 

rendjét, 

 az ügyek elintézését, 

 az iratok meglétét. 

 

Az ellenőrzés módjának meghatározása az Intézményvezető feladata. Az ellenőrzés megállapítá-

sait jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 
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Megismerési nyilatkozat 

 

Az iratkezelési szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az  

abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani. 

 

Név Beosztás Kelt Aláírás 

 

Dósa Edit 

 

Gyakorlatioktatás-

vezető 

 

2018.06.18. 

 

 

Molnár Diána 

 

Igazgatóhelyettes 

 

2018.06.18. 

 

 

Tériné Pataki Magdolna 

 

Igazgatóhelyettes 

 

2018.06.18. 

 

 

Dénes Katalin 

 

Gazdasági ügyin-

téző 

 

2018.06.18. 

 

 

Horváth Jánosné 

 

Iskolatitkár 

 

2018.06.18. 

 

 

Liszeczkij Noémi 

 

Iskolatitkár 

 

2018.06.18. 

 

 

Jakusné Horváth Krisztina 

 

Tanár, jegyző 

 

2018.06.18. 
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3. SZ. MELLÉKLET 

TANMŰHELYEK RENDJE 

 

– A házirend tanműhelyre vonatkozó kiegészítése. 

– Tartsa be a gyakorlati oktatás munkarendjét! 

– A gyakorlati oktatás megkezdése előtt 5 perccel munkaruhában – tartózkodj a műhelyajtó 

előtt! 

– Ápolt, rendezett külsővel jelenjen meg a gyakorlati oktatáson. A tanműhelyben a szakmára 

előírt munkaruha – cipő használata kötelező. Ezek tisztántartásáról köteles gondoskodni. 

– A műhelyeket az oktatók nyitják és zárják! 

– A műhelyben a tanuló csak az oktatóval együtt tartózkodhat. 

– Tanítási időben a tanműhely területét elhagyni csak az oktató engedélyével szabad! 

– A tanítási idő befejezése előtt a tanuló csak abban az esetben távozhat, ha azt a szülő (of. 

Illetékes) előzőleg az ellenőrzőkönyvben, elektronikus naplóban írásban kéri. 

– A munkaközi szünetekben a hetes felelős a folyosószakasz rendjéért, a csoport fegyelmezett 

magatartásáért. 

– A tanulók közül választott munkavédelmi felelős és a szerszámfelelős hatékonyan segítse a 

szakoktató munkáját. 

– Tartsa be a munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi előírásokat, óvja maga és társai testi 

épségét, egészségét. A legkisebb balesetet is azonnal jelentse a szakoktatónak. 

– Őrizze meg és szakszerűen kezelje a rábízott vagy a foglalkozások során használt gépeket, 

szerszámokat, eszközöket – óvja a tanműhely létesítményeit. Az okozott kárt, hiányt  köteles 

megtéríteni. 

– A tanműhelyben és az üzem területén tilos a dohányzás, a szeszesital és a tudatmódosító sze-

rek fogyasztása. 

– A tanműhelybe csak a tanuláshoz szükséges eszközöket szabad bevinni. 

– Rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással igyekezzen eleget tenni – képességeinek 

megfelelően – tanulmányi kötelezettségének. 
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4.SZ. MELLÉKLET MUNKAKÖRI LEÍRÁS MINTÁK 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Munkaköri leírás minták 
 
 
 
 
 
 

Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Szakgimnáziuma és Szak-

középiskolája szervezeti és működési szabályzatának 
 
 
 

függeléke 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

IGAZGATÓ 

Munkáltató: 

Munkáltató neve: Érdi Szakképzési Centrum 

Székhelye: 2030 Érd, Ercsi út 8. 

Fő munkáltatói jogkör gyakorlója: Pergel Antal 

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója 

főigazgatói meghatalmazásból 

- 

Munkavállaló: 

Munkavállaló neve:  

Oktatási azonosító száma:  

Munkakör: 

Megnevezése: igazgató 

FEOR száma: 1328 

Munkavégzés helye: Érdi Szakképzési Centrum 

Heti munkaideje: 40 óra 

Munkarend: nappali rendes 

A munkakörnek alárendelt munkakörök: 

o pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök 

o nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 

A munkakör célja: 

A köznevelési törvény szerint a Szakképzési Centrum és a tagintézmény-vezetői feladatainak 

ellátása, a tagintézmény nevelési-oktatási, szakoktatási, képzési feladatainak tervezése és 

irányítása, a tanulókkal a szakmai elméleti ismeretek közvetítése, a szakma iránti érdeklődés 

fenntartása és erősítése. 

Helyettesítés rendje: 

o a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 

 pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök 

o a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 

 igazgatóhelyettes 

 gyakorlatioktatás-vezető 
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A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások: 

o 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

o 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

o 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

o 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

o 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról 

o 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról 

o az iskola szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ)  

o az iskola pedagógiai programja 

o az iskola házirendje 

o munkaterv, tanév helyi rendje. 

A munkavégzés helye: 

feladatellátási hely:  Érdi SZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája,  

2030 Érd, Ercsi út 8. 

A igazgató a munkaköri leírásában foglaltakat 

o a főigazgató, szakmai főigazgatóhelyettes utasításai, rendelkezései szerint, 

o személyesen, illetve a további – munkakörnek közvetlenül alárendelt – vezetői 

munkaköröket ellátók bevonásával, a feladat ellátására történő utasítással látja el. 

A munkakör tartalma 

Vezetési feladatok 
I. Általános vezetési feladatok 

Működési feltételek 

o Felel a tagintézmény pedagógiai munkájáért, és adminisztratív feladatainak ellátásáért, a 

szakszerű és törvényes belső szabályozás feltételeinek megteremtéséért. 

Intézményi szabályzatok 

o Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért. 

Alapdokumentummal kapcsolatos feladatok 

o Felel az intézmény Alapdokumentumában foglaltak betartásáért és betartatásáért. 

A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatos feladatok 

o Felel a tagintézményre vonatkozó SZMSZ elkészítéséért, 

o Javaslatot tesz az SZMSZ rendszeres felülvizsgálatára, kiegészítésére. 

Házirenddel kapcsolatos feladatok 

o Felel a házirend elkészítéséért, aktualizálásáért, 

o Javaslatokat tesz a házirend módosítására, 

o Jóváhagyásra előkészíti a dokumentumot.  



93 

 

Adatnyilvántartás, -kezelés 

o Felel az tagintézményi működéshez szükséges adatvédelmi szabályok kialakításá-

ért, ennek érdekében gondoskodik: 

 a közalkalmazottak személyi adatai,  

 a tanulók személyi adatai, valamint 

 a közérdekű adatok kezelésére vonatkozó belső szabályzatok elkészítéséért és azok 

betartásáért. 

o Felel a helyi iratkezelési szabályzat elkészítéséért. 

o Felel a pedagógusigazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátásáért. 

o Felel a diákigazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátásáért. 

o Felel az adatszolgáltatásért a Közoktatási Információs Rendszer részére. 

o Gyakorolja a jogszabályokban foglalt kiadmányozási jogot, különösen a tagintézmény 

által a tanulói jogviszonnyal, szülőkkel való kapcsolattartással összefüggésben hozott 

döntések és a feladatkörébe tartozó nyilatkozatok tekintetében: jogszabályban 

meghatározott kiadmányozási jogát átruházhatja a tagintézmény közalkalmazottjára, 

az átruházott kiadmányozási jog tovább nem ruházható. 

o Önálló kiadmányozási joggal rendelkezik az Nkt.-ban meghatározott önálló hatáskörei 

tekintetében. 

A meghatározó intézményi dokumentumok nyilvánossága 

o Gondoskodik az SZMSZ, a házirend nyilvánosságra hozataláról. 

o Gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról. 

Munkáltatói jogkörök gyakorlása 

o gyakorolja az e szabályzatban és a centrum egyéb szabályzataiban illetve 

jogszabályban ráruházott munkáltatói jogokat, valamint az utasítási és ellenőrzési 

jogot a tagintézmény közalkalmazottai és munkavállalói felett, kivéve a jogviszony 
létesítése, jogviszony megszüntetése, valamint fegyelmi jogköröket, 

o a kötelezettségvállalásról szóló szabályzatban foglaltak szerint gyakorolja az Nkt.-ban 

meghatározott saját hatáskörben ellátandó feladatait, 

o kezdeményezi a jogviszony létesítését és megszüntetését a főigazgatónál, 

o ellátja a gyakornoki rendszer működtetésével kapcsolatos irányítási feladatokat, 

o felel a pályáztatási tevékenységért, 

o vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz, 

o elkészíti a tagintézményben foglalkoztatottak munkaköri leírását, 

o kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges-

hatáskörébe nem tartozó- intézkedések megtételét, 

o megszervezi, ellenőrzi a tagintézmény működését érintő döntések állásfoglalások 

végrehajtását, 

o közreműködik a biztonságos és egészséges munkafeltételek megteremtésében. 

Továbbképzés, képzés 

o Az igazgató a pedagógiai program figyelembevételével középtávú, öt évre szóló 

továbbképzési programot készít, közreműködik a beiskolázási terv elkészítésében, 
felel a nyilvántartás pontos vezetéséért, a gyakornoki rendszer működéséért. 

o Felel a pedagógusok helyi továbbképzésének megszervezéséért. 

Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 
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o Felel a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a 

gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai 
koordinálásáért. 

Esélyegyenlőség 

o Gondoskodik az intézményi foglalkoztatottakra vonatkozó esélyegyenlőségi terv 

kidolgozásáról és végrehajtásáról. 

o Felel az oktatás milyensége tekintetében az esélyegyenlőség, valamint a tanulói 

esélyegyenlőségi program érvényesítéséért. 

Munkaidő-nyilvántartás 

o Az igazgató az órarend és a munkatervben meghatározott feladatok alapján az intéz-

ményben foglalkoztatott pedagógusok vonatkozásában munkaidő-nyilvántartást ve-
zet, és a munkavégzést havonta igazolja. 

II. Az intézmény közoktatási feladataihoz kapcsolódó vezetési feladatok 

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása 

alapján vezeti a szakmailag önálló tagintézményt. 

Pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok 

o Szaktudásával támogatja a pedagógiai program elkészítését,. 

o Részt vesz a pedagógiai program összeállításában. 

o Jóváhagyja a pedagógiai programot, gondoskodik nyilvánosságra hozataláról. 

Munkatervvel kapcsolatos feladatok 

o A munkaterv elkészítéséhez kikéri a fenntartó, szülői szervezet, , a tanulókat érintő 

programokat illetően az iskolai, diákönkormányzat, továbbá, ha a gyakorlati 
képzés nem az iskolában folyik, a gyakorlati képzés folytatójának véleményét is. 

o Jóváhagyásra előkészíti a dokumentumot. 

Nevelőtestülettel, alkalmazotti közösséggel, szakmai munkaközösséggel kapcsolatos 
feladatok 

o Vezeti a nevelőtestületet, 

o Előkészíti a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket, felel végrehajtásuk szakszerű 

megszervezéséért és ellenőrzéséért, 

o Irányítja és ellenőrzi a nevelő és oktató munkát, 

o A munkaközösségek véleményének kikérésével legfeljebb öt évre megbízza az 

intézmény munkaközösség-vezetőit, 

o Segíti a szakmai munkaközösség tevékenységét, 

o A fenntartó véleményének kikérése mellett oktatásügyi közvetítőt kér fel és bíz meg 

jogszabályban meghatározott feladat elvégzésére, 

o A diákönkormányzat munkáját segítő pedagógust nevez ki legfeljebb öt évre, 

o Mentort jelöl ki a gyakornok felkészítése céljából a tantárgy tanítására foglalkoztatott 
pedagógusok köréből, 

o Gondoskodik a pedagógus életpálya, tanfelügyelet, önértékelés szakszerű és jogsza-
bálynak megfelelő végrehajtásáról. 

Az iskolában működő egyéb szervezetekkel kapcsolatos feladatok 

o Felelős a diákönkormányzattal, szülői szervezettel való megfelelő együttműködésért, 

biztosítja véleményezési jogkörét a jogszabályban lefektetett esetekben.  



95 

 

Döntési, együttműködési, véleményezési feladatok 

o Dönt az tagintézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, ame-

lyet jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskö-
rébe, 

o Dönt a tanulók felvételével, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekben, 

o Szervezi és ellenőrzi a tagintézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai 

követelmények érvényesülését, 

o Véleményezi a főigazgató hatáskörébe tartozó – a köznevelési intézményt, illetve a 

tagintézmény közalkalmazottját érintő – döntést (ideértve a tagintézményt érintő 

beiskolázást, a tagintézményt érintő költségvetés tervezést, a pályázatok beadását, a 

helyi tanterv, házirend, összeállítását is), e kérdésekben javaslattételi jogkörrel 

rendelkezik, 

o Szakmai értekezletet hív össze a tagintézmény működésével kapcsolatos feladatok 

megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, az operatív 
feladatok irányítása céljából, 

o Képviseli a tagintézményt a hatáskörébe tartozó ügyekben, 

o Gyakorolja az egyetértési jogot a tagintézmény alapfeladatára létesített munkakörökre 

benyújtott pályázat elbírálásakor, 

o Az eredményes gazdálkodás érdekében közreműködik az éves költségvetés 

tervezésében és annak teljesítésében, 
o Együttműködik a 

 munkavállalói érdekképviseleti szervekkel,  

 diákönkormányzattal, 

 szülői szervezetekkel. 

Adatszolgáltatással összefüggő feladatok 

o évente, illetve a felügyeleti szerv által elrendelt esetekben adatot szolgáltat a 

Centrum beszámolójának, jelentésének és költségvetésének elkészítéséhez, 

o adatot szolgáltat, és legalább évente írásos tájékoztatást ad a főigazgató részére a 

tagintézmény tevékenységéről, 

o teljesíti a fenntartói, valamint szakmai, illetve funkcionális iránytást gyakorló 

centrum főigazgatója által kért adatszolgáltatást. 

Szakmai ellenőrzés 

o Közreműködik a pedagógusok szakmai tevékenységének ellenőrzése, felmérése 

megszervezésében. 

o Közreműködik a tanórák, a foglalkozások, a tanórán kívüli kötelező és nem kötelező 

foglalkozások óralátogatással történő ellenőrzésében. 

Tankönyvekkel kapcsolatos feladatok 

o Közreműködik a tankönyv-támogatási igények felmérésben, összesítésében. Segíti az 

iskolai tankönyvellátás rendjének kialakítását. Részt vesz a tankönyvrendelés 
előkészítésében, összeállításában, valamint véleményeztetésében az érintett iskolai 

szervezetekkel. 

o Az igazgató minden év június 10-éig köteles felmérni, hány tanulónak kell vagy lehet 

biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő 
tankönyvkölcsönzés útján. 

o Az igazgató minden év június 17-ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, 

és erről a helyben szokásos módon tájékoztatja a szülőt vagy a nagykorú 
cselekvőképes tanulót, továbbá a fenntartót.  
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Diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatok 

o Meghatározza a diákigazolványokkal kapcsolatos feladatokat és kijelöli a felelős 

személyeket. 

o Felügyeli a diákigazolványokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetését, iratok 

kezelését. 

Egyéb feladatok 

Felel: 

o a nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, 

o a pedagógusok etikai normáinak betartásáért és betartatásáért, 

o a tagintézmény feladatai ellátásához vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon 

rendeltetésszerű igénybevételéért, 

o a gazdálkodás során a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek 

teljesítéséért, 

o a gazdálkodás területén a vezetők részére előírt, valamint a munka- és tűzvédelmi és 

HACCP szabályzatban előírt ellenőrzések elvégzéséért, 

o a tagintézmény szintű karbantartó, állagmegóvó, felújítási feladatok feltárásáért, 

elvégzéséért, vagy elvégeztetéséért, 

o a nemdohányzók védelmére előírt törvényi feltételek biztosításáért. 

Speciális nevelési/oktatási feladatok 
o Közreműködik a speciális oktatást igénylő tanuló iskolai oktatása feltételeinek meg-

szervezésében, az oktatáshoz szükséges  személyi és tárgyi feltételek biztosításában. 

A munkakörhöz tartozó felelősség 

o Felelős az átvett eszközökért. 

o Felelős az iskola tanulóinak testi épsége megőrzéséért. 

o Felelős a nyugodt munkakörülmények biztosításáért.  

o Felelős az iskola állapotának megőrzéséért. 

A munkakör kapcsolatai 

Belső kapcsolatok 

o A nevelőtestület tagjai, 
o NOMKS dolgozók, 
o Technikai dolgozók. 

Külső kapcsolatok 

o Érdi Szakképzési Centrum, NSZFH, Pest Megyei és Érd megyei Jogú Városi Ke-

reskedelmi és Iparkamara, Oktatási Hivatal, POK, 

o Az iskola szülői szervezete, 

o Az iskola Diákönkormányzata,  

o Gazdálkodó szervezetek. 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 
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Záradék 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri 

leírás tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a 

benne foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem 

Kelt: Érd, 2016. ………… 

..............................................................    ……………………………… 
Munkáltató         Közalkalmazott 

Példányok: 

1. pld. munkavállaló 

2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag) 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 

besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák. 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Igazgatóhelyettes 

Munkáltató: 

Munkáltató neve: Érdi Szakképzési Centrum 

Székhelye: 2030 Érd, Ercsi út 8. 

Fő munkáltatói jogkör gyakorlója: Pergel Antal 

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója 

főigazgatói meghatalmazásból 

- 

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója 

főigazgatói meghatalmazásból 

igazgató 

Munkavállaló: 

Munkavállaló neve:  

Oktatási azonosító száma:  

Munkakör: 

Megnevezése: igazgatóhelyettes 

FEOR száma: 2421 

Munkavégzés helye: Érdi Szakképzési Centrum 

Heti munkaideje: 40 óra 

Munkarend: nappali rendes 

A munkakörnek alárendelt munkakörök: 

o pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök 

o nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 

A munkakör célja: 

A köznevelési törvény szerint az intézmény iskolaigazgatói vezetői feladatai ellátásában való 

aktív közreműködés és az intézmény nevelési-oktatási, szakoktatási, képzési feladatainak 

ellátása, a tanulókkal a szakmai elméleti ismeretek közvetítése, a szakma iránti érdeklődés 

fenntartása és erősítése. 

Helyettesítés rendje: 

o a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 

 pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök 

o a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 

 igazgató 

 igazgatóhelyettes 

 gyakorlatioktatás-vezető 
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A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások: 

o 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

o 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

o 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

o 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

o 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról 

o 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

o az iskola szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ) o 
az iskola pedagógiai programja 

o az iskola házirendje 

o munkaterv, tanév helyi rendje. 

A munkavégzés helye: 

feladatellátási hely:  Érdi SZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája,  

2030 Érd, Ercsi út 8. 

A igazgatóhelyettes a munkaköri leírásában foglaltakat 

o az igazgató utasításai, rendelkezései szerint, 

o személyesen, illetve a további – munkakörnek közvetlenül alárendelt – vezetői 

munkaköröket ellátók bevonásával, a feladat ellátására történő utasítással látja el. 

A munkakör tartalma 

Vezetési feladatok 

I. Általános vezetési feladatok 

Működési feltételek 

o Közreműködik a szakszerű és törvényes belső szabályozás feltételeinek megteremtésé-

ben. Ennek érdekében közreműködik abban, hogy rendelkezésre álljanak a jogszabály-
ban előírt szabályozások. 

Alapdokumentummal kapcsolatos feladatok 

o Az intézmény alapdokumentumában foglaltakat figyelemmel kíséri, indokolt esetben 
észrevételt tesz az iskolaigazgatónál. 

A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatos feladatok 

o Részt vesz az SZMSZ rendszeres felülvizsgálatában, kiegészítésében. 

Házirenddel kapcsolatos feladatok 

o Közreműködik a házirend elkészítésében, aktualizálásában. 

o Javaslatokat tesz a házirend módosítására. 
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Adatnyilvántartás, - kezelés 

o Részt vesz az intézményi működéshez szükséges  adatvédelmi szabályok kialakításában, en-

nek érdekében közreműködik 

 a közalkalmazottak személyi adatai, 

 a tanulók személyi adatai, valamint 

 a közérdekű adatok kezelésére vonatkozó belső szabályzatok elkészítésében. 

o Közreműködik a helyi iratkezelési szabályzat elkészítésében. 

o Részt vesz a pedagógusigazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátásában. 

o Részt vesz a diákigazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátásában. 

o Részt vesz az adatszolgáltatásban a Közoktatási Információs Rendszer részére. 

A meghatározó intézményi dokumentumok nyilvánossága 

o Közreműködik az SZMSZ, a házirend nyilvánosságra hozatalában. 

o Részt vesz a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalában. 

Munkáltatói jogkörök gyakorlása 

o Az iskolaigazgató helyettesítése során, az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési 

rend szerint: 

 gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

 ellátja a gyakornoki rendszer működtetésével kapcsolatos irányítási feladatokat, 

 közreműködik a pályáztatási tevékenységben, 

 gondoskodik a munkaköri leírások elkészítéséről és évenkénti felülvizsgálatáról. 

Továbbképzés, képzés 

o Közreműködik a továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítésében. 

o Részt vesz a továbbképzési kötelezettségek és a kötelezettség teljesítésének nyomon 

követésére alkalmas nyilvántartások vezetésében. 

Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 

o Közreműködik a gyermekvédelmi hatóságok által működtetett veszélyeztetettséget 

észlelő és jelző rendszerben, indokolt esetben jelzi az igazgatónak, ha a gyermek 
veszélyeztetettségét tapasztalja. 

Esélyegyenlőség 

o Közreműködik az intézményi foglalkoztatottakra vonatkozó esélyegyenlőségi terv 

kidolgozásában és végrehajtásában. 

o Segíti az iskolaigazgatót az oktatás milyensége tekintetében az esélyegyenlőség 

valamint a tanulói esélyegyenlőségi program érvényesítésében. 

Munkaidő-nyilvántartás 

Közreműködik abban, hogy 

o a pedagógusok vezessék a munkaidő-nyilvántartást, 

o elkészüljön 

 a feladatellátási terv, 

 a személyre szóló feladatmegosztás. 
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II. Az intézmény közoktatási feladataihoz kapcsolódó vezetési feladatok 

Pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok 

o Szaktudásával támogatja a pedagógiai program elkészítését. 

o Részt vesz a pedagógiai program összeállításában. 

Munkatervvel kapcsolatos feladatok 

o Feladatokat lát el az iskolai munkaterv elkészítése során, a munkaterv keretében részt 

vesz a nevelési év rendjének meghatározásában. 

o A munkaterv elkészítése során kikéri a diákönkormányzat, a szülői szervezet 

véleményét. 

Nevelőtestülettel, alkalmazotti közösséggel, szakmai munkaközösséggel kapcsolatos 
feladatok 

o Segíti a nevelőtestület vezetését. 

o Támogatja a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítési feladatait, részt 

vesz azok megszervezésében, valamint azok végrehajtása ellenőrzésében. 

o Támogatja az igazgató nevelő és oktató munkát irányító és ellenőrző tevé-

kenységét. 

o Segíti az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos feladatok ellátását. 

o Segíti a munkaközösségek tevékenységét. 

Az iskolában működő egyéb szervezetekkel kapcsolatos feladatok 

o Segíti a szülői szervezet munkáját, a szülői szervezettel kapcsolatot tart. 

o Segíti a diákönkormányzat létrehozását és működését. 

Döntési, együttműködési feladatok 

o Döntés-előkészítési feladatokat lát el az tagintézmény működésével kapcsolatban min-

den olyan ügyben, melyben az igazgató dönt, s a döntés előkészítésére utasította. 

o Döntés-előkészítési feladatokat lát el a tanuló intézményi jogviszonya keletkezése és 

megszűnése tárgyában, melyben az igazgató dönt, s a döntés előkészítésére utasítot-
ta. 

o Együttműködik a 

 munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, 

 diákönkormányzattal, 

 szülői szervezetekkel. 

Az iskolai oktatás megszervezése 

o Közreműködik a tanulók nevelésének, oktatásának megszervezésében. 
o Részt vesz a pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátásában. 
o Támogatja az igazgató azon tevékenységét, melynek során biztosítja, illetve fo-

lyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a tanuló a lelkiismereti, világnézeti, politikai 
meggyőződése megvallására, illetve megtagadására ne kényszerüljön. 

Szakmai ellenőrzés 

o Közreműködik a pedagógusok szakmai tevékenységének ellenőrzése, felmérése 

megszervezésében. 

o Közreműködik a tanórák, a foglalkozások, a tanórán kívüli kötelező és nem kötelező 

foglalkozások óralátogatással történő ellenőrzésében. 
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Tankönyvekkel kapcsolatos feladatok 

o Segíti az iskolai tankönyvellátás rendjének kialakítását. 

o Részt vesz a tankönyvrendelés előkészítésében, összeállításában, valamint véleményez-

tetésében az érintett iskolai szervezetekkel. 

o Közreműködik a tankönyv-támogatási igények felmérésben, összesítésében. 

Diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatok 

o Közreműködik a diákigazolványokkal kapcsolatos feladatok meghatározásában, és a 

felelős személyek kijelölésében. 

o Felügyeli a diákigazolványokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetését, iratok 

kezelését. 

Egyéb feladatok 

o Közreműködik a nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó 

megszervezésében. 

o Segíti az igazgató gyermek- és ifjúságvédelmi munkát irányító tevékenységét.  

o Segíti a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos irányítási tevékenységet. 

o Közreműködik a tanuló felvételével, a tanulói jogviszony megszűnésével, a tanuló 

fejlődésével, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos, továbbá a működés rendjéről 

való értesítési feladatok ellátásában. 

o Segíti a nevelési tanácsadóval, valamint a szakértői rehabilitációs bizottsággal való 

kapcsolattartást. 

o Közreműködik a tanügyi nyilvántartások vezetésében. 

Speciális nevelési/oktatási feladatok 
o Közreműködik a speciális oktatást igénylő tanuló iskolai oktatása feltételeinek meg-

szervezésében, az oktatáshoz szükséges  személyi és tárgyi feltételek biztosításában. 

A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok: 

o foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 

o a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, 

o az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos 

eltöltésének megszervezése, 

o a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével 

összefüggő feladatok végrehajtása, 

o előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók – tanórai és 

egyéb foglalkozásnak nem minősülő – felügyelete, 

o a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

o a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, 

o eseti helyettesítés, 

o a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

o az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

o a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, 

o pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

o a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

o az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 

o környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, 

o iskolai szertár fejlesztése, karbantartása, 

o különböző feladat ellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési 

intézmény telephelyei közötti utazás, 
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o a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, 

tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása, valamint 

o a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára, 

o pedagógus-továbbképzésben való részvétel. 

A munkakörhöz tartozó felelősség 

o Felelős az átvett eszközökért. 

o Felelős az iskola tanulóinak testi épsége megőrzéséért. 

o Felelős a nyugodt munkakörülmények biztosításáért. 

o Felelős az iskola állapotának megőrzéséért. 

A munkakör kapcsolatai 

Belső kapcsolatok 

o iskola vezetői 

o munkaközösség-vezetők 

o a nevelőtestület tagjai 

o NOMKS dolgozók, 

o technikai dolgozók 

Külső kapcsolatok 

o Érdi Szakképzési Centrum, NSZFH, Pest Megyei és Érd megyei Jogú Városi Ke-

reskedelmi és Iparkamara, Oktatási Hivatal, POK, 

o Az iskola szülői szervezete, 

o Gazdálkodó szervezetek. 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 
 

Záradék 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri 

leírás tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a 

benne foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 
 

Kelt: Érd, 2016. ……………. 
 
..............................................................    ……………………………… 

Munkáltató         Közalkalmazott 
 
Példányok: 
 

1. pld. munkavállaló 

2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag) 
 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 
besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák. 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Gyakorlatioktatás-vezető 
 
Munkáltató: 

Munkáltató neve: Érdi Szakképzési Centrum 

Székhelye: 2030 Érd, Ercsi út 8. 

Fő munkáltatói jogkör gyakorlója: Pergel Antal 

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója 

főigazgatói meghatalmazásból 

-igazgató 

 

Munkavállaló: 

Munkavállaló neve:  

Oktatási azonosító száma:  
 

Munkakör: 

Megnevezése: Gyakorlatioktatás-vezető 

FEOR száma: 2421 

Munkavégzés helye: Érdi Szakképzési Centrum 

Heti munkaideje: 40 óra 

Munkarend: nappali rendes 
 

A munkakörnek alárendelt munkakörök: 

o pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök 

o nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 

Helyettesítés rendje: 

o a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 

 pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök 

o a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 

 igazgatóhelyettes 
 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások: 

o 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

o 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

o 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

o 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

o 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról 

o 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról. 

o az iskola szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ)  

o az iskola pedagógiai programja 

o az iskola házirendje 

o munkaterv, tanév helyi rendje. 
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A munkavégzés helye: 

feladatellátási hely:  Érdi SZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája,  

2030 Érd, Ercsi út 8. 
 
A gyakorlatioktatás-vezető a munkaköri leírásában foglaltakat 

o az igazgató utasításai, rendelkezései szerint, 

o személyesen, illetve a további – munkakörnek közvetlenül alárendelt – vezetői 

munkaköröket ellátók bevonásával, a feladat ellátására történő utasítással látja el. 
 
 

A munkakör tartalma 
 

o A szakmai munkaközösségekkel együttműködve irányítja a szakmai gyakorlati 

oktatással kapcsolatos összes nevelési, oktatási és egyéb teendőket. 

o Gondoskodik a szakmai gyakorlati oktatás megfelelő színvonaláról. Ügyel az 

elméleti és gyakorlati oktatás összhangjára, a szakmai nevelés hatékonyságára. 

o Óra- és foglalkozás-látogatásokkal, valamint egyéb módon ellenőrzi a gyakorlati 

oktatók tevékenységét, tanácsokkal támogatja őket és szakmai, pedagógiai 

továbbképzésüket segíti. 

o Rendszeres kapcsolatot tart fenn a gazdálkodó szervezetek megbízottaival, a 

PMKIK képviselőivel, részt vesz a gazdálkodó szervezetek és az iskola közötti 
megállapodások, szerződések előkészítésében. 

o Megrendelő összeállításával gondoskodik a gyakorlati oktatáshoz és a szakmai 

vizsgákhoz szükséges eszközök, anyagok beszerzéséről. 

o Felügyeli a tanulók gyakorlati hiányzásának adminisztrációját. 

o Mulasztás, szabálytalanság, képzési hiányosság esetén intézkedéseket kezdeményez. 

o Segíti az üzemlátogatások megszervezését, illetve erre munkaközösségi értekezleten ja-

vaslatot tesz. 

o Felelős a 9. évfolyamos szakközépiskolás tanulók szintvizsgája megszervezéséért és 

lebonyolításáért. 

o Felelős a nyári összefüggő szakmai gyakorlat megszervezéséért. 

o Közvetít a tanulók és a gyakorlatot oktató cégek közötti tanulószerződések 

megkötésében. 

o Elkészíti az együttműködési megállapodásokat az nyári összefüggő szakmai 

gyakorlatra vonatkozóan. 
 

Munkavédelem és baleset-elhárítás 

o Megszervezi a szintvizsgán a munkavédelmi oktatást. 

o Részt vesz a iskolai gyakorlóhelyeken történő balesetek okainak kivizsgálásában. 
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Vezetési feladatok 
 

Nevelőtestülettel, alkalmazotti közösséggel, szakmai munkaközösséggel kapcsolatos 

feladatok 

o Támogatja a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítési feladatait, részt 

vesz azok megszervezésében, valamint azok végrehajtása ellenőrzésében. 

o Támogatja az igazgató nevelő és oktató munkát irányító és ellenőrző tevé-

kenységét. 

o Segíti a munkaközösségek tevékenységét. 
 

Döntési, együttműködési feladatok 

o Döntés-előkészítési feladatokat lát el az tagintézmény működésével kapcsolatban 

minden olyan ügyben, melyben az igazgató dönt, s a döntés előkészítésére utasította. 

o Döntés-előkészítési feladatokat lát el a tanuló intézményi jogviszonya keletkezése és 

megszűnése tárgyában, melyben igazgató dönt, s a döntés előkészítésére utasította.  

o Együttműködik a 

 diákönkormányzattal, 

 szülői szervezetekkel, 

 a gyakorlóhelyekkel, 

 a PMKIK –val. 
 

Az iskolai oktatás megszervezése 

o Közreműködik a tanulók nevelésének, oktatásának megszervezésében. 

o Részt vesz a pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátásában. 

o Támogatja az igazgató azon tevékenységét, melynek során biztosítja, illetve fo-

lyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a tanuló a lelkiismereti, világnézeti, politikai 
meggyőződése megvallására, illetve megtagadására ne kényszerüljön. 

 

Egyéb feladatok 

o Közreműködik a nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó 

megszervezésében. 

o Segíti az igazgató gyermek- és ifjúságvédelmi munkát irányító tevékenységét.  

o Segíti a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos irányítási tevékenységet. 

o Közreműködik a tanuló felvételével, a tanulói jogviszony megszűnésével, a tanuló 

fejlődésével, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos, továbbá a működés rendjéről 

való értesítési feladatok ellátásában. 

o Segíti a nevelési tanácsadóval, valamint a szakértői rehabilitációs bizottsággal való 

kapcsolattartást. 

o Közreműködik a tanügyi nyilvántartások vezetésében. 
 

Speciális nevelési/oktatási feladatok 
 

o Közreműködik a speciális oktatást 

megszervezésében, az oktatáshoz 
biztosításában. 

igénylő tanuló iskolai 
szükséges     személyes 

oktatása feltételeinek 
és tárgyi feltételek 
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Szakmai feladatok 

o A csoportos oktatási és egyéni munkahelyeken szervezett gyakorlati oktatás szakmai, 

pedagógiai és módszertani irányítója és az ott megvalósuló nevelő-oktató – képző 
munka felelős vezetője. 

o Felelős a gyakorlati oktatás tantervi követelményének a végrehajtásáért. Ellenőrzi és 

irányítja, hogy a gyakorlati foglalkozási időben a tanulók csak a szakmával 

összefüggő munkán foglalkoztathatók. 

o Vizsgálja gyakorlati oktatás eredményét, tanulók szakmai fejlődését. 

o A gyakorlati oktatási helyeken ellenőrzi a tanulók egészségügyi és munkavédelmi 

körülményeit, javaslatot tesz a hiányosságok megszüntetésére. 

o Javasolja, hogy a tanulók gyakorlati oktatásuk során korszerű, hatékony munka- 

és munkaszervezési eljárásokat alkalmazzanak, megismerjék és elsajátítsák az 

új korszerű technológiai folyamatokat. 

o Megszervezi a szintvizsgákat, a  szakmai gyakorlati vizsgákat, valamint a tanulók 

évközi és összefüggő szakmai gyakorlati oktatását. 

o A vezetőségi megbeszéléseken, nevelőtestületi értekezleteken a pedagógiai 

programban foglaltak, illetőleg az igazgatói utasítás szerint beszámol, félévként 
jelentést készít az irányítása alá tartozó területeken folyó gyakorlati oktatás 

helyzetéről, színvonaláról, problémáiról, a tanulók előmeneteléről, a fegyelemről és a 
tervek teljesítéséről. 

o Előkészíti a gazdálkodó szervezet és az iskola közötti képzéssel kapcsolatos megállapodáso-

kat. 

o Gondoskodik arról, hogy a gyakorlóhelyek megismerjék az iskola helyi tantervét és 
oktatási dokumentumait. 

o Figyelemmel kíséri a gazdálkodó szervezetek képzéssel és a tanulói jogviszony-

nyal kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítését, a jogszabályok rendelkezéseinek 
megtartását. 

o A gyakorlati képzőhely a tanulók nevelésére, képzésére alkalmatlanná válása esetén 

kezdeményezi a tanulók áthelyezését. 
 

A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok: 

o foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 

o a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, 

o a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

o a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, 

o eseti helyettesítés, 

o a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

o a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, 

o pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

o a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

o az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 

o környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, 

o a gyakorlati képzéshez szükséges eszközök fejlesztése, karbantartása. 

o különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési 

intézmény telephelyei közötti utazás, 

o a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, 

tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása, valamint 

o a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára, 

o pedagógus-továbbképzésben való részvétel. 
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A munkakörhöz tartozó felelősség 

o Felelős az átvett eszközökért. 

o Felelős az iskola tanulóinak testi épsége megőrzéséért. 

o Felelős a nyugodt munkakörülmények biztosításáért. 

o Felelős az iskola állapotának megőrzéséért. 
 

A munkakör kapcsolatai 
 

Belső kapcsolatok 

o iskola vezetői 

o munkaközösség-vezetők 

o a nevelőtestület tagjai 

o NOMKS dolgozók, 

o technikai dolgozók 
 

Külső kapcsolatok 

o Érdi Szakképzési Centrum, NSZFH, Pest Megyei és Érd megyei Jogú Városi Ke-

reskedelmi és Iparkamara, Oktatási Hivatal, POK, 

o Az iskola szülői szervezete, 

o Gazdálkodó szervezetek. 
 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 
 
 

Záradék 
 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri 

leírás tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a 

benne foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 
 
Kelt: Érd, 
 
 
 
.............................................................. 

Munkáltató 
Példányok: 

.............................................................. 
Közalkalmazott 

 

1. pld. munkavállaló 

2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag) 
 
 
 
Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 

besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák. 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Pedagógus 
 
 
Munkáltató: 

Munkáltató neve: Érdi Szakképzési Centrum 

Székhelye: 2030 Érd, Ercsi út 8. 

Fő munkáltatói jogkör gyakorlója: Pergel Antal 

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója 

főigazgatói meghatalmazásból 

igazgató, igazgatóhelyettes 

 

Munkavállaló: 

Munkavállaló neve:  

Oktatási azonosító száma:  
 

Munkakör: 

Megnevezése: pedagógus 

FEOR száma: 2421 

Munkavégzés helye: Érdi Szakképzési Centrum 

Heti munkaideje: 40 óra 

Kötött munkaidő: 32 óra 
 

A munkakör célja: 

o A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény oktatási-nevelési feladatai-

nak ellátása elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában. 
 

Helyettesítés rendje: 

o a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 

 pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök.  

   o a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 

 pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök. 
 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások: 

o 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

o 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

o 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

o 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

o 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról 

o 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról. 

o az iskola szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ)  

o az iskola pedagógiai programja 

o az iskola házirendje 

o munkaterv, tanév helyi rendje. 

o az éves munkaidő elrendelés, az aktuális tanévre vonatkozó órarend és terembeosztás, 

ügyeleti rend. 
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o a tanulmányok alatti (köztes) vizsgák helyi rendjét szabályozó dokumentum. 
 

A munkavégzés helye: 

feladatellátási hely:  Érdi SZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája,  

2030 Érd, Ercsi út 8. 
 

A tanár a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, illetve az utasításra jogosult 

munkaköröket betöltők iránymutatása alapján látja el. 
 
 

A munkakör tartalma 
 

Feladatkör, általános szakmai feladatok 
 
A tanári tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai elvárások és feladatok 

o A tanár rendelkezik a korszerű általános műveltséggel, idegennyelv-tudással, 

társadalmi érzékenységgel. 

o Tevékenysége során tiszteletben tartja az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az 

erkölcsi normákat. 

o Eleget tesz titoktartási kötelezettségének. 

o Tevékenysége során kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét. 

Közösségi feladatokat vállal. 

o Óráit az adott tanévre érvényes tantárgyfelosztás és órarend alapján megtartja, illetve a 

tanévi beosztás szerint ügyeleti feladatokat lát el. 

o Előkészíti és végrehajtja az iskola és a munkaközösség munkatervében rögzített 

szakmai és pedagógiai feladatokat. 

o A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az osztályfőnöknek, 

igazgatóhelyetteseknek vagy az igazgatónak. 
 

Együttműködés a szülőkkel 

o Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében, 

képességeinek kibontakoztatásában. 

o A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját a tanulóközösség 

kialakítása, fejlesztése során. 

o Feladatellátása során tiszteletben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és 

világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek 
gyermekeik. 

 

Az egyes jogok biztosítása 

o Gondoskodik a tanulók köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

o Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. 

o Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, 

intézkedései meghozatalakor. 

o Tiszteletben tartja kollégáinak jogszabályban foglalt jogait. 
 

Részletes szakmai feladatok 
 

o foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 

o a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, 

o az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos 

eltöltésének megszervezése, 



111 

 

o a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével 

összefüggő feladatok végrehajtása, 

o előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók – tanórai és 

egyéb foglalkozásnak nem minősülő – felügyelete, 

o a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

o a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, 

o eseti helyettesítés, 

o a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

o az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

o a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, 

o pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

o a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

o az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 

o környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, 

o iskolai szertár fejlesztése, karbantartása 

o különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési 

intézmény telephelyei közötti utazás, 

o a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, 

tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása, valamint 

o a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára, 

o pedagógus-továbbképzésben való részvétel. 
 

A munkakörhöz tartozó felelősség 

o felelős a munkaközösségen belüli munka elvégzéséért, szakmai színvonaláért, a 

határidők pontos betartásáért, 

o felelős az átvett eszközökért, 

o felelős a szakjához rendelt szakmai elméleti és gyakorlati 
oktatást segítő helyiségek (labor, szertár, tanműhely, stb.) ren-
deltetésszerű használatáért, 

o felelős az átvett könyvekért és adathordozókért, 

o felelős a rábízott tanulók testi épségéért. 
 

A munkakör kapcsolatai 

Belső kapcsolatok 

o az iskola vezetősége és egyéb munkatársai 

o a szaknak megfelelő munkaközösség tagjai 

o tantestület tagjai 
 

Külső kapcsolatok 

o a szakképzési centrum munkatársai 

o szakértők, szaktanácsadók, tanfelügyelők 

o az oktatott tanulók szülei 

o pályázatokban való részvétel esetén a pályázati partnerek. 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 
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Osztályfőnöki feladatok (megbízás esetén) 
 

Az osztályfőnöki megbízatással kapcsolatos feladatok 

o Feladata, hogy megismerje az osztályába tartozó tanulók személyiségét, s ezek alapján 

segítse az egyes tanuló személyiségének helyes irányba fejlődését. 

o Tevékenységével aktívan elősegítse az osztályközösség kialakulását, illetve megerő-

södését. 

o Rendszeresen áttekinti az osztályában tanuló gyermekek tanulmányi eredményeit, 

konzultál tanár társaival a tanulók haladásáról. 

o Közreműködik a tanulók és tanárok konfliktusainak megoldásában, szükség sze-

rint segítséget kér a vezetőktől, indokolt esetben a problémamegoldásba bevonja a 
szülőket is. 

o Elvégzi az osztályába járó tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési 

feladatait, ehhez kikéri tanár társai, valamint a diákok véleményét is. 

o Ellátja az osztályfőnöki teendőkkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. 

o Szülői értekezletet tart, melyen megadja a szülőknek az oktatással-neveléssel, a 

szülőket érintő egyéb kérdésekkel kapcsolatos legfontosabb aktuális tájékoztatást. 

o Rendszeresen fogadóórát tart, mely során tárgyilagosan tájékoztatást nyújt a szülőknek 

a gyermekük fejlődéséről, viselkedéséről. 

o Az osztályában tanulókat ellátja az iskola életével, működésével kapcsolatos 

fontosabb információkkal, segíti felkészülésüket, támogatja részvételüket az iskolai 
rendezvényeken, programokon. 

o Ellátja a tanügyi nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat az osztályába 

járó tanulóval kapcsolatban. 

o Ellátja az 50 óra közösségi szolgálat teljesítésével összefüggő adminisztrációs és 

egyéb feladatokat, 

o Végzi a bizonyítványok kitöltésével és kezelésével kapcsolatos feladatokat. 
 

Munkaközösség vezetői feladatok (megbízás esetén) 
 

o Összeállítja a munkaközösség éves programját. 

o Irányítja a közösség szakmai munkáját, segíti a szakmai tájékozódást 

o Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, szakmai továbbképzésre. 

o Felügyeli a követelményrendszernek való megfelelést. 

o Elemzést, értékelést készít a munkaközösség tevékenységéről. 

o A tagintézmény igazgatója által  vagy helyettesei által rábízott feladatokat munkatár-

saival végrehajtatja, ellenőrzi azt. 

o A feladatok pontos és színvonalas elvégzéséről beszámolási kötelezettséggel bír az 

tagintézmény igazgatója és igazgatóhelyettesei felé. 

o A munkaközösség tagjai beszámolási kötelezettséggel bírnak elvégzett munkájukról 

az iskola vezetősége, ill. a munkaközösség vezető felé. 

o Szervezi a szakmai bemutatók, előadások látogatását, segítséget nyújt az iskolán belüli 

bemutató tanításokhoz. 

o Szervezi a tanulók szaktárgyi versenyeit. 
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A KÖNYVTÁROSTANÁR MUNKAKÖRI LEÍRÁSA  

 

Munkakör: könyvtárostanár. 

  

Végzettség: szakmai és pedagógiai.  

 

Munkaköri feladatok: A könyvtárostanár könyvtárosi szakismerettel és pedagógiai végzettséggel 

rendelkezik, tagja az iskola nevelőtestületének. Anyagilag és fegyelmileg felel a könyvtári állomá-

nyért és rendeltetésszerű működtetéséért, amennyiben a vagyonvédelmi követelmények biztosítot-

tak. 

  

A könyvtár ügyvitelével összefüggő feladatok  

o Tájékoztatást ad a tanulók könyvtárhasználatáról.  

o Olvasószolgálati statisztikát készít.  

o Figyelemmel kíséri és végzi a könyvtári célokra jóváhagyott összegek tervszerű és gazdaságos 

felhasználását, javaslatokat ad a könyvtári költségvetés tervezéséhez.  

o Végzi a könyvtári iratok kezelését a könyvtár működési szabályzatában rögzítettek alapján.  

o Elvégzi a könyvtári alapdokumentumok szükséges módosítását.  

o Figyelemmel kíséri a megjelent pályázatokat.  

o Az intézményi értekezleteken képviseli a könyvtárat.  

o Részt vesz a szakmai értekezleteken és továbbképzéseken.  

 

Gyűjteményszervezés, feltárás, állományvédelem  

o A munkaközösség-vezetőkkel és a szaktanárokkal egyeztetve végzi az állomány folyamatos és 

tervszerű gyarapítását.  

o Az iskola oktatási-nevelési programját alapelvként alkalmazza a forrásanyagok értékelésénél és 

kiválasztásánál.  

o Ismeri a felhasználók (tanárok, tanulók) oktatással és neveléssel kapcsolatos igényeit. Az adott 

pénzügyi feltételek tükrében biztosítja a különböző dokumentumok megfelelő választékát az okta-

táshoz és a szabadidős tevékenységekhez.  

o Biztosítja az állomány bibliográfiai adatainak hozzáférhetőségét.  

o Végzi az állomány számítógépes feltárását a dokumentum-leírás szabályainak megfelelően.  

o Folyamatosan kivonja az állományból az elhasználódott, a tartalmilag elavult és fölösleges do-

kumentumokat.  

o Gondoskodik az állomány jogi és fizikai védelméről, a raktári rend megtartásáról.  

o Előkészíti és lebonyolítja az időszaki vagy soron kívüli állományellenőrzést, és elvégzi annak 

adminisztratív teendőit.  
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A tankönyvellátással kapcsolatos feladatok  

o Közreműködik a tankönyvrendelés előkészítésében, lebonyolításában.  

o Az iskolai könyvtár állományába veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára 

beszerzett tankönyveket, azokról nyilvántartást vezet, majd kikölcsönzi a tankönyveket a tanulók-

nak. 

o Követi az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákoknak kiadott kötetek számának alakulá-

sát.  

o Követi a tartós tankönyvek elhasználódásának mértékét.  

 

Olvasószolgálat, tájékoztatás, kapcsolatok  

o Lehetővé teszi az állomány egyéni és csoportos használatát, végzi a dokumentumok kölcsönzé-

sét.  

o Segítséget ad az információk közötti eligazodásban, az információk kezelésében, az ehhez szük-

séges ismeretek elsajátításában.  

o Tájékoztatást ad a könyvtári szolgáltatásokról.  

o Bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást, irodalomkutatást és szükség szerint témafigyelést 

végez; igény szerint ajánló bibliográfiákat készít a tanulmányi versenyekhez, ünnepélyekhez.  

o Segíti az egyéni és csoportos kutatómunkát.  

o Közvetítő szerepet vállal a könyvtári rendszer által nyújtott és az iskola szükségleteinek megfe-

lelő szolgáltatások felhasználásában.  

o Vezeti a kölcsönzési nyilvántartást.  

o Figyelemmel kíséri az igényelt dokumentumokat és a kikölcsönzött dokumentumok 

visszahozatalát.  

o A tantárgyi programok alapján a munkaközösség-vezetőkkel közösen megtervezi a tanévi 

könyvtári foglalkozásokat, könyvtári órákat.  

 

Könyvtár-pedagógiai tevékenység  

o Megtartja a tantervekben rögzített könyvtárhasználati órákat.  

o Felkészíti a tanulókat az informatika érettségi könyvtárhasználati témaköreiből.  

o Biztosítja a szaktanároknak és tanulóknak az ismeretszerzés folyamatában a könyvtár teljes esz 

o köztárát, tájékoztató apparátusát és szolgáltatásait.  

o Feladata a könyvtárhasználatra épülő szakórák, foglalkozások, szakkörök előkészítése, a könyv-

tárhasználati versenyre jelentkező tanulók felkészítése.  

o Tanulmányi versenyekre való felkészítés elősegítése.  

o Támogatja az iskola kulturális és közösségi életét, pl. programok szervezésében információgyűj-

tő munka, kapcsolódás a nevelési témákhoz irodalommal, ajánlókkal, stb.  

o Szorgalmazza és könyvtári eszközökkel biztosítja a szabadidő helyes eltöltését. 
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Munkarend  

o Hetente minimum huszonkét óra olvasószolgálati tevékenység (kölcsönzés, tájékoztatás, doku-

mentumhasználat biztosítása).  

o A munkaidő fennmaradó része alatt a háttérmunkák elvégzése (állományba vétel, feltárás, kata-

lógus gondozása, raktári rend biztosítása stb).  
 

Záradék 
 
 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 

tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 

foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 
 

Kelt: Érd, 
 
 
 
..............................................................    ……………………………… 

Munkáltató         Közalkalmazott 
 
 

Példányok: 
 

1. pld. munkavállaló 

2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag) 
 
 
 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 

besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák. 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Iskolatitkár 

Munkáltató: 

Munkáltató neve: Érdi Szakképzési Centrum 

Székhelye: 2030 Érd, Ercsi út 8. 

Fő munkáltatói jogkör gyakorlója: Pergel Antal 

A munkakör felett a munkáltatói 

jogkör gyakorlója: 

iskolaigazgató 

A munkakör szakmai irányítója: igazgatóhelyettesek 

Munkavállaló: 

Munkavállaló neve:  

Munkakör: 

Megnevezése: iskolatitkár 

FEOR szám: 4111 - 02 

Munkaidő: 40 óra 

Munkavégzés helye: Érdi Szakképzési Centrum 

Hatáskör: Az SZMSZ, adatvédelmi szabályzat, iratkezelési szabályzatban 

feltüntetett hatáskörök illetik meg. 

Munkavégzéshez 

szükséges : 

- érettségi 

A munkakör célja: 

o Az intézményi ügyvitel szervezése és adminisztratív végrehajtása, 

o Az intézmény pedagógusaival és egyéb alkalmazottaival kapcsolatos adminisztrá-

ció ellátása, 

o A tanulók adminisztratív ügyeinek intézése, 

o Alapvető tájékoztatási és protokoll - szervezési feladatok ellátása. 

Helyettesítés rendje: 

o a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesíthe-

ti:  másik iskolatitkár 

o a munkakört az alábbi munkakörök helyettesítheti: 

 másik iskolatitkár 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások: 

o 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,  

o 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, 

o 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,  

o 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 

o 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásá-
ról,  

o 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben, 
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o 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról, 
 

o 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról, 

o a Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), 

o Munkaterv, tanév helyi rendje. 

A munkavégzés helye: 

feladatellátási hely:  Érdi SZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája,  

2030 Érd, Ercsi út 8. 

Az iskolatitkár a munkaköri leírásban foglaltakat személyesen, a felettes vezetők irányításá-

val látja el. 

Általános szakmai feladatok: 

o Ellátja az adminisztratív tevékenységhez szorosan kapcsolódó levelezési szövegszerkesztési 

feladatokat. 

o Tevékenységét jó kommunikációs készségekkel, alapvető pedagógiai szervezési, proto-

koll és gazdálkodási ismereteket felhasználva végzi. 

o Feladatát tanulóközpontú szemlélettel végzi. 

Együttműködés a szülőkkel 

o Munkája során – ha annak jellege indokolja – együttműködik a szülőkkel. 

Az egyes jogok biztosítása 

o Feladatellátása körében közreműködik a tanulók köznevelési törvényben foglalt 

jogainak biztosításában. 

o Feladatellátása körében közreműködik a szülők jogainak biztosításában. 

Minőségirányítással kapcsolatos feladatok 

o Figyelemmel kíséri az intézmény minőségirányítási programját, különösen a 

megfogalmazott minőségpolitikát és minőségcélokat. 

o Eleget tesz a dolgozói teljesítményértékelési rendszernek. 

Részletes szakmai feladatok 

Szövegszerkesztői és levelezési feladatok 

o Feladatellátása során megfelelően alkalmazza a magyar nyelvtan és helyesírás 

szabályait. 

o A számítógép-kezelési feladatokat megfelelő módon és sebességgel látja el. 

o Tevékenysége során alkalmazza a számítástechnikai, a szövegszerkesztői és 

táblázatkezelői alapismereteket. 

o Alkalmazza a hivatalos levelek formai, tartalmi előírásait. 

Ügyviteli tevékenységek 

o Végzi az iktatást, figyelemmel kíséri az ügyiratok kezelési rendjét és a határidő 

betartását. 

o Végzi a hivatalos levelezés lebonyolítását, figyelemmel kíséri az elektronikus 

leveleket. 
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o Kezeli az ügyiratokat, betartva az ügyiratokkal kapcsolatos általános eljárási 

szabályokat. 

o Ellátja a postázási feladatokat. 

o Kezeli a szakmai folyóiratokat, közlönyöket, egyéb szakmai kiadványokat. 

o Kezeli az intézmény munkavállalóinak rábízott személyi anyagát. 

o Tárolja, illetve kezeli az intézményi dokumentációkat. 

o Intézi a tanulók adminisztrációs jellegű ügyeit. 

Titkári feladatok 

o Ellátja az adminisztrációs, szervezési munkákat. 

o Feladatellátása során alkalmazza: 

 a kommunikációs alapismereteket, 

 az irodatechnikai alapismereteket, 

 a protokoll szabályait. 

o Ellátja a telefonügyelettel kapcsolatos feladatokat. 

o Közreműködik az anyag és eszközbeszerzések lebonyolításában.  

o Közreműködik a KIR-rel és egyéb informatikai rendszerekkel kapcsolatos 

adatszolgáltatások teljesítésében. 

Igazgatási, gazdálkodási és jogi ismeretek alkalmazásával kapcsolatos feladatok 

o Tevékenysége során alkalmazza a közigazgatási ismereteket. 

o Naprakészen ismeri az oktatással kapcsolatos fontosabb jogszabályokat. 

o Feladatellátása során alkalmazza a közoktatási intézményekben foglalkoztatott 

közalkalmazottakkal kapcsolatos alapfokú munkajogi ismereteket. 

o Az iskola gazdasági kapcsolatait megismeri. 

o Az iskolával és funkcióival kapcsolatos napi ismereteket megszerzi és alkalmazza. 

o Kezeli az tanügyi nyomtatványokat, dokumentumokat. 

Igazolványokkal, bizonyítványokkal, biztosításokkal kapcsolatos feladatok 

o Ellátja a diákigazolványokkal kapcsolatos nyilvántartási, igénylési, kiadási feladatokat. 

o Gondoskodik az igazolványok őrzéséről. 

o Az intézményvezető utasításra ellát egyes bizonyítványkezeléssel kapcsolatos 

feladatot. 

o Közreműködik a tanulóbiztosítással kapcsolatos igények begyűjtésében. 

Tankönyvekkel kapcsolatos feladatai 

o Az intézményvezető utasítására ellátja a tankönyvmegrendeléssel, a tankönyv 

kiosztással, és a kedvezményes tankönyvekkel kapcsolatos egyes feladatokat. 

o Kezeli a tankönyvtámogatás iránti kérelmeket. 

Adminisztrációs feladatok 

o Közreműködik a tanügyi nyilvántartások vezetésében. 

o Gondoskodik arról, hogy a szükséges nyilvántartások, dokumentumok megfelelő 

mennyiségben rendelkezésre álljanak. 

o Ezeken felül ellátja mindazokat a munkaköréhez kapcsolódó feladatokat, amelyeket a 

Centrum főigazgatója, főigazgató-helyettesei és az iskola igazgatója elrendel. 

A munkakörhöz tartozó felelősség 

o Felelős az átvett eszközökért. 

o Felelős az átvett bélyegzőkért és azok használatáért. 
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o Felelős az átvett bélyegekért. 

o Felelős a titkárságon őrzött bizonyítványokért és törzslapokért. 

A munkakör kapcsolatai 

Belső kapcsolatok 

o az iskola tanárai 

o az iskola technikai dolgozói 

o iskolaorvos és az iskolai védőnő 

Külső kapcsolatok 

o ÉSZC- NSZFH 

o KIR, egyéb rendszerek, E-napló 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

Záradék 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri 

leírás tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a 

benne foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Kelt: Érd, 

..............................................................    ……………………………… 
Munkáltató         Közalkalmazott 

Példányok: 

1. pld. munkavállaló 

2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag) 

3. pld. irattár 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 

besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák. 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK 

Gazdasági ügyintéző 

Munkáltató: 

Munkáltató neve: Érdi Szakképzési Centrum 

Székhelye: 2030 Érd, Ercsi út 8. 

Fő munkáltatói jogkör gyakorlója: Pergel Antal 

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója 

főigazgatói meghatalmazásból: 

iskolaigazgató 

Munkavállaló: 

Munkavállaló neve:  

Munkakör: 

Megnevezése: gazdasági ügyintéző 

FEOR szám:  

Munkaidő: 40 óra 

Munkavégzés helye: Érdi Szakképzési Centrum 

Munkaköri feladatait az ÉSZC közvetlen irányítása mellett, az iskola igazgatójával együtt-

működve végzi. 

A munkavégzés helye: 

feladatellátási hely:  Érdi SZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája,  

2030 Érd, Ercsi út 8. 

Helyettesítés rendje: 

o a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: iskolatitkár 

o a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: iskolatitkár 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások: 

o 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,  

o 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, 

o 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,  

o 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 

o 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásá-
ról,  

o 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben, 

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

a köznevelési intézmények névhasználatáról, 

o 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, 

o a Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) 
 

Feladatok: 

o Az SZMSZ  szervezeti felépítésében alá beosztott dolgozók munkáját irányítja és ko-
ordinálja (portások, karbantartó, takarítók). 



122 

 

o Nyilvántartja az intézményt érintő bérleti szerződéseket, a szerződésben meghatározott 
gyakorisággal kiállítja a számlát a bérleti díjról és a kapcsolódó rezsiköltségekről. 

o Alapvető feladata az intézményben dolgozó pedagógus és technikai alkalmazott 
munkavállalók és a Centrum munkaügyi előadója közötti kapcsolattartás, a felmerült 
kérdések továbbítása, közvetítése. 

o Figyelemmel kíséri a leltárkörzetek közötti eszközmozgásokat, és erről értesíti a 
Centrumot. 

o Előkészíti a leltározást, részt vesz a végrehajtásban és a kiértékelésben. 
o Előkészíti a selejtezést, részt vesz annak lebonyolításában. 

o Részt vesz a leltározásban, selejtezésben. 

o Felülvizsgálja az intézmény beérkező számláit azok helyes alakisága és jogossága 

szempontjából, probléma esetén felveszi a kapcsolatot a szolgáltatóval. 

o Gondoskodik a számlák szakmai igazolásáról és azok a Centrum részére történő 

mihamarabbi eljuttatásáról. 

o Felelős az általa kezelt pénzeszközök mindig ellenőrzésre megfelelő, naprakész 

állapotáért . 

o Átveszi és kezeli a költségvetési szerv készpénz ellátmányát.  

o Pénztári funkciót lát el. 

o Az ellátmányból az intézmény dologi keretei terhére teljesít kiadást.  

o Beszedi a saját bevételt képező befizetéseket. 

o Pénztári órát biztosít az iskolaigazgatóval egyeztetett időpontokban. 

o Összegyűjti a dolgozóktól a közlekedési költségtérítéshez szükséges bérletszelvényeket 

illetve számlákat és minden hónapban leadja a Centrumnak. 

o Az iskolaigazgató munkáltatói döntését közlő ügyiratokat eljuttatja a Centrum részére, és 

intézi az elkészült munkaügyi okiratok aláíratását, illetve a dolgozó és munkáltató pél-
dányának átadását (az iskolaigazgatóval egyeztetett módon). 

o Átveszi a hiányzásjelentéseket, azok alapjául szolgáló dokumentumokat, valamit a 

változó bérek okiratait, és minden hónap 5-ig átadja a Centrum részére. 

o Vezeti az iskolaigazgató munkáltatói jogkörének gyakorlásához szükséges nyilvántartá-

sokat (szabadságok engedélyezése, kiadása, jelenléti ívek elkészítése, munkaköri le-

írások, kiküldetési rendelvények, felelősséggel felruházott megbízatások kiadása, to-

vábbképzéssel kapcsolatos nyilvántartások, fegyelmi hatálya alatt lévő dolgozókkal 

kapcsolatos munkaügyi feladatok). 

o Munkavállaló kinevezésénél felveszi a szükséges adatokat, összeszedi a szükséges 

iratokat, ezeket továbbítja a Centrum felé. 

o Megírja a megbízási és vállalkozói szerződéseket. 

o A pályázathoz kapcsolódó eredeti számlákat, a pályázatban, vagy a szerződésben 

meghatározott záradékkal látja el. 

o Gondoskodik a Centrum által átadott jelentések, nyilvántartások, adatszolgáltatások, 

stb. iskolaigazgatóhoz való eljuttatásáról. 

o Ellátja az adott intézmény gazdasági és munkaügyi iratkezelési feladatait.  

o Összekötői feladatokat lát el az iskola és a Centrum között. 

o Az iskola dolgozói részére a Centrum bérügyintézőjével elkészítteti a munkáltatói, 

illetve a keresetigazolásokat és átadja az igazgatónak aláírásra. 

o Dolgozók utazási kedvezményre jogosító igazolásokat kiállítja, nyilvántartja, aláírás 

ellenében kiadja. 

o Havonként kimutatást készít a távollét adatokról, összegyűjti a táppénzes 

dokumentumokat, szabadságengedélyeket, fizetés nélküli szabadság engedélyeket, 

majd ezeket megküldi a bérszámfejtő részére 

o Folyamatosan vezeti a dolgozók szabadság nyilvántartását, 
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o A túlóra, távolléti díj, tanulókíséret, stb. elszámolást továbbítja a megfelelő ki-

mutatáson keresztül a bérszámfejtő részére 

o Gondoskodik a dolgozók jelenléti ívének havonkénti zárásáról 

 

Döntési, együttműködési feladatok 

o Döntés-előkészítési feladatokat lát el a tagintézmény működésével kapcsolatban min-

den olyan gazdasági és munkaügyi ügyben, melyben az igazgató dönt, s a döntés előké-
szítésére utasította. 

o Együttműködik  

o az iskola tanáraival 

o az iskola technikai dolgozóival 

o az iskolaorvossal és az iskolai védőnővel 

Külső kapcsolatok 

o ÉSZC- NSZFH 

o KIRA, egyéb rendszerek, E-napló 

Fentieken túlmenően köteles elvégezni minden olyan az előzőekben fel nem sorolt feladatot, 

amely képzettségének és munkakörének megfelel, és amellyel a felettesei megbízzák. 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

Záradék 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri 

leírás tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a 

benne foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Kelt: Érd, 2018. szeptember 3. 

..............................................................    ……………………………… 
Munkáltató         Közalkalmazott 

Példányok: 

1. pld. munkavállaló 

2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag) 

3. pld. irattár 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 

besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák. 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Rendszergazda 

Munkáltató: 

Munkáltató neve: Érdi Szakképzési Centrum 

Székhelye: 2030 Érd, Ercsi út 8. 

Fő munkáltatói jogkör gyakorlója: Pergel Antal 

A munkakör felett a munkáltatói 

jogkör gyakorlója: 

iskolaigazgató 

A munkakör szakmai irányítója: igazgatóhelyettesek, gyakorlatioktatás-vezető 

Munkavállaló: 

Munkavállaló neve:  

Munkakör: 

Megnevezése: rendszergazda 

FEOR szám: 2152 

Munkaidő: 40 óra 

Munkavégzés helye: Érdi Szakképzési Centrum 

A munkakör célja: 

Feladata az intézményben használt számítástechnikai és audiovizuális eszközök működőké-

pességének biztosítása, az állandó oktatási állapot fenntartása. Munkáját az iskola oktatási-

nevelési feladatainak alárendelve, az iskola tanáraival együttműködve és igényeiket fi-

gyelembe véve végzi. 

Munkáját az érvényben lévő jogszabályok betartásával a különböző rendeletek, szabályzatok és 

belső utasítások betartásával köteles ellátni. 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások: 

o 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,  

o 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, 

o 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,  

o 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 

o 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásá-
ról,  

o 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben, 

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

a köznevelési intézmények névhasználatáról, 

o 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, 

o a Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) 

o Alapító okirat, SZMSZ, Házirend, Pedagógiai program. 

o Munkaterv, tanév helyi rendje. 

A munkavégzés helye: 

feladatellátási hely:  Érdi SZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája,  

2030 Érd, Ercsi út 8. 
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Munkaköri feladatai: 

o Az iskola informatikai rendszer használati szabályzatának előkészítése, kidolgozása 

(ISZ), szükséges mértékben figyelemmel kíséri a hardver- és szoftverpiac fejlődését, javas-
latot tesz anyagi lehetőségek ismeretében, új számítás-technikai beszerzésekre, fejleszté-
sekre. 

o Az iskola oktatási céljai, a tantervek és jogszabályok alapján, az anyagi lehetőségek 

felmérésével, az munkaközösségek vezetőivel folytatott egyeztetés során kialakítja és 
előterjeszti a fejlesztési koncepciókat. 

o Közreműködik az iskola informatikai eszközeinek fejlesztési koncepciójának 

kidolgozásában, egyidejűleg figyeli az erre vonatkozó pályázati kiírásokat. 

o A pedagógiai munka segítése, a tantárgyi oktatáshoz szükséges informatikai, 

számítástechnikai eszközök, berendezések zökkenőmentes felhasználásának biztosítása, 
koordinálása. 

o Elvégzi az új gépek és egyéb hardver eszközök beállításait, majd rendszeres 

ellenőrzéseket végez az előforduló hibák felderítése érdekében. 

o Kapcsolatot tart az internet szolgáltatóval, kiemelten a számítástechnikai rendszer 

üzemeltetőjével. 

o Az oktatáshoz szükséges informatikai hálózatok definiálása, jogosultságok kiadása.  

o Az iskolai számítástechnikai géppark működésének felügyelete. 

o Az oktatáshoz használt szoftverek jogtiszta állapotának megőrzésének és archiválásának 

felügyelete. 

o Felügyeli az iskola és a külső kapcsolatai között folyó elektronikus információáramlás 

műszaki feltételeit. 

o Gondoskodik az eszközök nyilvántartási számáról, gyártási típusáról, gyártási, 

beszerzési évének, garanciális idejének pontos vezetéséről, leltári számmal való 
megjelöléséről. 

o Az általa használt eszközök működéséért és leltár szerinti meglétéért anyagi 

felelősséggel tartozik. 

o A karbantartási és javítási feladatok sorrendjét jóváhagyatja, az anyagbeszerzést 

engedélyezteti. 

o Felelős az azonnali, illetve a lehetőleg rövidebb időn belüli hibaelhárításért, a 

munkakörén belül használt, kezelt, karbantartott gépek üzemzavarmentes működtetéséért. 

o Különös figyelmet fordít a számítógépek vírusmentességének fenntartására és a 

rendszeres ellenőrzésre. Vírusfertőzés esetén mindent megtesz a fertőzés terjedésének 

megakadályozására, a fertőzés megszüntetésére, illetve a szoftverekben okozott károk 

helyreállítására. Az iskola anyagi lehetőségeihez mérten szorgalmazza vírusvédelmi 

rendszer kiépítését. 

o Segíti az eszközök rendeltetésszerű használatát a szaktantermekben, osztályokban. 

Legalább 2 nappal előbb bejelentett igény szerint segítséget nyújt a nevelőknek az 
összetettebb eszközök kezelésében. 

o Az iskolavezetésnek naptári év október 1-ig pontos helyzetképet ad az esz-

közállományról. Javaslatot tesz a selejtezésre. Előterjesztést készít a következő évi be-
szerzésekhez 

o Részt vesz az iskola leltározási munkájában (berendezés, felszerelés), majd a 

leltárfelvételt követő egyeztetési munkába 

o Elvégez minden olyan feladatot, amely az iskola érdekeit képviseli, melyekkel 

felettesei esetenként megbízzák. 
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Egyéb: 

o Kapcsolattartás a titkárság és a gazdasági iroda dolgozóival. 

o Részt vesz az évenként megtartandó tűz- és balesetvédelmi oktatáson és az ott 

elhangzottakat kötelezően betartja, a munkavédelmi előírásoknak megfelelően. 

Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél: 

o A hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel 

tartozik. 

o Kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat 

betartani. 

o Köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni. 

o Anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért 
és hibákért. 

A munkakörhöz tartozó felelősség 

o Felelős az átvett eszközökért. 

A munkakör kapcsolatai 

Belső kapcsolatok 

o az iskola tanárai 

o az iskola technikai dolgozói 

Külső kapcsolatok 

o ÉSZC-NSZFH 

o KIR, egyéb rendszerek, E-napló 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

Záradék 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri 

leírás tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a 

benne foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Kelt: Érd, 

..............................................................    ……………………………… 
Munkáltató         Közalkalmazott 

Példányok: 

1. pld. munkavállaló 

2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag) 

3. pld. irattár 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 

besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák.  
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Portás 
 
Munkáltató: 

Munkáltató neve: Érdi Szakképzési Centrum 

Székhelye: 2030 Érd, Ercsi út 8. 

Fő munkáltatói jogkör gyakorlója: Pergel Antal 

A munkakör felett a munkáltatói 

jogkör gyakorlója: 

intézményvezető 

A munkakör szakmai irányítója: intézményvezető által átruházott hatáskörben a 

gazdasági ügyintéző látja el 

 

Munkavállaló: 

Munkavállaló neve:  
 

Munkakör: 

Megnevezése: Portás 

FEOR szám: 9231 

 Munkaidő: 40 óra 

Munkavégzés helye: Érdi SZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  

2030 Érd, Ercsi út 8. 

 
Munkaideje: Hétfőtől Péntekig: 6:00 – 14:20 

Munkáltató indokolt esetben ettől eltérő időpontban is elrendelhet 

munkavégzést. 
Előírt szakképzettség: Szakképzettséget nem igényel 

Szükséges képességek: éplátás – hallás – beszédkészség, figyelem koncentráció, probléma-

megoldás, jó kommunikációs készség 
 

A munkakör célja: 

Az iskola épületének, vagyonának őrzése. Az iskolában folyó munka zavartalanságának biztosítá-

sa. 
 

Munkaköri feladatai: 

o A portai szolgálat a tanórák védelme, valamint vagyonvédelem szempontjából, ka-

puk, ajtók nyitása, zárása. 

o Az iskolába érkező vendégek, szülők útba igazítása, illetve szükség szerint elkíséré-
se. 

o Ellenőrzi a tanulók kilépési engedélyét. 

o A portásfülkében alapvetően csak a portás tartózkodhat. 

o A portás csak akkor hagyhatja el a számára kijelölt területet, ha helyettesítő-

ről gondoskodik. Helyettesítő lehet: karbantartó, takarító. 

o Amikor nincs az épületben (vagy éppen nem érhető el) helyettesítő, a főkapu bezárá-

sa után hagyhatja el a tartózkodási helyét. 

o Az intézmény bejárata semmilyen körülmények között sem maradhat nyitott 

állapotban őrizetlenül. 

o Az érdeklődő látogatók, ill. a nem előre egyeztetett időpontban érkező látogatók ak-

kor engedhetők be, ha a portás a meglátogatni kívánt vezetőt vagy a Titkárságot 

előzőleg telefonon pontosan értesítette. Ha valamilyen okból ez nem sikerül, türel-
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met kell kérni a látogatótól és csak a kapcsolatfelvétel után lehet beengedni idegent. 

Ez a szabályozás a délutáni órákra is érvényes. 

o  Hétvégeken az iskolába csak az iskola igazgatójának engedélyével lehet bejönni. 
 Saját  dolgozóknak, tanulóknak, idegen munkavégzőknek is. 
o Tanuló csak osztályfőnök, osztályfőnök-helyettes és igazgatóhelyettes által  aláírt 
 távozási engedéllyel távozhat (amit a portán le kell adni) tanítási idő alatt. 
o Idegen tanulók látogatási célból nem jöhetnek be az épületbe.(kivéve az előre  meg-
hirdetett nyílt napok) 
o Minden szokatlan eseményt időpont megjelöléssel be kell jegyezni a  portásnapló-
ba.  Ugyancsak a naplóban kell rögzíteni a terembérlők  bejövetelének és távozásá-
nak  időpontját, valamint a különféle szerelési,  javítási munkára érkezőket és a 
postai  küldemények átvételének tényét,  idejét. 
o Rádióhasználat halkan megengedett. 
o A portásfülkében és az iskola egész területén a dohányzás tilos! 
o Az iskolából semmilyen eszközt, bútort, stb. nem lehet engedély nélkül kivinni. 
 Az engedélyt (vagy annak másolatát) a portán le kell adni az eszközt kivivőnek. 
o Kulcskiadás – visszavétel rögzítése kulcsnaplóban történik. 

o  Különféle küldemények átvétele – átadása rögzítése a portásnaplóban történik. 

o  Biztonsági rendszer bekapcsolása, amikor az utolsó személy is elhagyja az épületet. 

o  Biztonsági rendszer kikapcsolása reggel az első személy beérkezésekor. Ettől 

 eltérő  ki-be kapcsolást a portásnaplóba be kell jegyezni, hogy  összevethető 

legyen a  biztonsági rendszer belső adataival. A  biztonsági rendszerben 
észlelt bármely  rendellenességet beírja a naplóba, és  jelenti. 

o  Köteles betartani a vagyonvédelmi berendezés mindenkori alkalmazását, e berendezés 

üzemelésével kapcsolatos tudnivalókat belépéskor tudomására hozzuk. 

o Gondoskodik a folyosói és tantermi világítás takarékos használatáról. Figyel a 

világítás fölösleges használatának megelőzésére. Tanítás után kötelezően végigjárja a 

tantermeket és az egyéb kiszolgáló helyiségeket, és lekapcsolja a világítást, ellenőr-

zi, hogy a csapok el vannak-e zárva, illetve becsukja a nyitva felejtett abla-

kokat. Végezetül az ajtókat kulcsra zárja. 

o  Áramszünet észlelésekor annak kezdetének és megszűnésének időpontját naplózza. 

o  Köteles pontosan kezelni a telefont, kapcsolni a hívott mellékállomásokat, valamint 

pontosan rögzíteni az üzeneteket és átadni az illetékeseknek. 

o  Az épületben elhagyott, leadott talált tárgyakat biztonságosan elzárva köteles 

megőrizni, és azt a tulajdonosának visszaadni. 

o  A tűzvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően járnak el tűz illetve tűzriadó 

esetén. 

o  Rongálás, károkozás esetén azonnal eljár vagy intézkedést kezdeményez annak 

megszüntetésére vagy a károkozó felderítésével kapcsolatban. 
o  Az ingatlanon beül és a körbe vevő zöldfelület alkalmankénti gondozása (fűnyí-

rás, sövényvágás, hulladék összegyűjtés), 

o  Az iskola területén és körülötte hó eltakarítás, síkosság mentesítés, tanítási 
 napokon. 

o  Fentieken túl feladata mindaz, amivel felettesei megbízzák. 

 

Kötelességei: 

o Köteles a munka –és tűzvédelmi előírásokat betartani. 

o Köteles a rendkívüli eseményeket, a felfedezett eszközhiányt, rongálásokat azonnal 

jelenteni az iskola igazgatójának. 
o Érkezését és távozását jelenléti íven vezetni. 

o A tudomására jutott szolgálati titkot megőrizni. 
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o Jelen munkaköri leírásban nem közvetlenül szabályozott, de képességeinek és 

végzettségének megfelelő eseti feladatokat munkaidejében ellátni. 

o Intézményi érdekből szükség szerint előre egyeztetett módon külön elrendelés alapján 

túlmunkát végezni. 

o Köteles a munkaidő kezdetére, munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidőt 

pontosan betartani, a munkaidőt munkával tölteni. 

o A munkaköri leírásban szereplő, ill. hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtása során 

az okozott károkért fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik. 

o Kötelessége a munkaköri leírásban szereplő, ill. hatáskörébe tartozó feladatokat 

legjobb tudása szerint végezni. 
 

Egyéb: 

o Betegség vagy más okból történő hiányzás alkalmával helyettesíti hiányzó 

munkatársát. 

o Akadályoztatása esetén távolléte okát, várható időtartamát aznap, de legkésőbb 24 

órán belül jelentenie kell közvetlen felettesének. 
o Törvény szerinti szabadságát egyezteti és engedélyezteti felettesével. 

o Munkaidő alatt munkaterületének elhagyását csak a felettese engedélyezheti. 

 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 
 

Záradék 
 
 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri 

leírás tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a 

benne foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 
 

Kelt: Érd, 2018. szeptember 3. 

 

 

 

 

..............................................................  ………………………………………  
 Munkáltató          Közalkalmazott   
 

Példányok: 

1. pld. munkavállaló 

2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyagába) 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Karbantartó 
 
Munkáltató: 

Munkáltató neve: Érdi Szakképzési Centrum 

Székhelye: 2030 Érd, Ercsi út 8. 

Fő munkáltatói jogkör gyakorlója: Pergel Antal 

A munkakör felett a munkáltatói 

jogkör gyakorlója: 

intézményvezető 

A munkakör szakmai irányítója: intézményvezető által átruházott hatáskörben a 

gazdasági ügyintéző látja el 
 
Munkavállaló: 

Munkavállaló neve:  
 
Munkakör: 

Megnevezése: Karbantartó 

FEOR szám:  

Munkaidő: 40 óra 

Munkavégzés helye: Érdi SZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája       

2030 Érd, Ercsi út 8. 

 
Munkaideje: Hétfőtől Péntekig: 6:00 – 14:20 

Munkáltató indokolt esetben ettől eltérő időpontban is elrendelhet 

munkavégzést. 
Előírt szakképzettség: szakirányú szakközépiskola 

Szükséges képességek: kézügyesség, önálló munkavégzés 

 

A munkakör célja: 

Az iskola épületének és környezetének karbantartása. 
 
Munkaköri feladatai: 

o Napi rendszerességgel figyeli az intézményben felmerülő karbantartási, javítási feladatokat, 

intézkedik a balesetveszélyes körülmények felszámolásáról. 

o Fontossági és sürgősségi rendben gondoskodik a hibák kijavításáról. 

o Részt vesz az intézményben bekövetkezett balesetek kivizsgálásában. 
o Elvégzi az oktatás céljait szolgáló berendezések, felszerelések karbantartását. 

o A karbantartási munka kiterjed az épületben lévő bútorok, szemléltető 
 eszközök, tornaszerek és egyéb berendezési és  felszerelési tárgyak  javí-
tására. A karbantartási munka kiterjed még kisebb  villanyszerelési, és víz-
szerelési  munkálatokra is. Pl. égő, neon csere,  kapcsolók,  konnektorok felsze-
relése,  vízvezeték meghibásodás elhárítása  stb. 
o Mosdók, WC-k, zuhanyzók, csapok, lefolyók karbantartása, javítása. 
o Nyílászáró szerkezetek javítása, cseréje, kulcsok pótlása. 
o Elektromos hálózatról működtetett gépek biztonsági előírásainak betartása. 
o Villanytartozékok állapotának állandó ellenőrzése, meghibásodás esetén javítása. 
o Egyéb kisebb javítási munkák elvégzése. 
o Az iskola épületének és berendezéseivel kapcsolatos karbantartási feladatok  el-
végzése.  Az elvégzett munkát naplózza, aláírással elismerteti. A  felhasznált 
karbantartó és  javító anyagokkal elszámol, munkavégzése során  a gazdaságossági és 
takarékossági  szempontokat betartja. 
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o A műhely berendezési, felszerelési anyagai, szerszámai, eszközeiért  fe-
gyelmi és  anyagi felelősséggel tartozik. 
o A műhelyt és felszereléseit folyamatosan rendben tartja. 
o A szaktudását meghaladó meghibásodást soron kívül jelenti a gazdasági  ügyintéző-
nek vagy a tagintézményvezetőnek illetve az ÉSZC műszaki  ügyintézőjének. 
o Javító munkájához szükséges anyagok beszerzéséhez igénylést nyújt  be az  in-
tézmény gazdasági ügyintézőjének. 
o Kisebb anyagbeszerzési feladatokat személyesen lát el. 
o Elvégzi a fentieken kívül az iskola takarításánál, festésénél,  rendezvénye-
inél, selejtezésnél, leltározásnál a raktárosi, anyagmozgatási  feladatokat. 
o Felesleges, selejtezett, szétbontott anyagok értékesítő céghez történő  beszállításá-
hoz fizikai segítséget nyújt. 
o Munkavégzése során különös tekintettel legyen a munkavédelmi,  bale-
seti - tűzrendészeti előírásokra. Az ilyen jellegű meghibásodásokat  soron 
kívül köteles  javítani. 
o Felszereli az oktatási tárgyakat. 
o Az intézmény portáján hibabejelentő füzet van rendszeresítve, amelybe az  ész-
lelt hibákat a dolgozók beírják, és ezeket ki kell javítani. A karbantartó  füzetet a 
gazdasági ügyintéző ellenőrzi, a karbantartó munkanaplóján keresztül. 
o Az intézmény udvarának rendben tartása: fű-és sövénynyírás, lombseprűzés,  utak 
és járda síkosság mentesítése akár hétvégén is. 
o Fentieken kívül elvégzi mindazt a munkát, ami az iskola érdekeit, az  okta-
tást szolgálják, és amelyeket közvetlen felettesei elrendelnek. 

 

Kötelességei: 

o Köteles a rendkívüli eseményeket, a felfedezett eszközhiányt, rongálásokat azonnal 

jelenteni. 
o Érkezését és távozását jelenléti íven vezetni. 

o A tudomására jutott szolgálati titkot megőrizni. 

o Az intézményre vonatkozó munka-, és tűzvédelmi szabályokat, továbbá az intézményi 

egyéb szabályzatokban a reá irányadó rendelkezéseket, a munkavégzéshez szükséges, 
mindenkori érvényes vonatkozó jogszabályok előírásait betartani és betartatni. 

o Jelen munkaköri leírásban nem közvetlenül szabályozott, de képességeinek és 

végzettségének megfelelő eseti feladatokat munkaidejében ellátni. 

o Intézményi érdekből szükség szerint előre egyeztetett módon külön elrendelés alapján 

túlmunkát végezni. 

o Köteles a munkaidő kezdetére, munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidőt 

pontosan betartani, a munkaidőt munkával tölteni. 

o A munkaköri leírásban szereplő, ill. hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtása során 

az okozott károkért fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik. 

o Kötelessége a munkaköri leírásban szereplő, ill. hatáskörébe tartozó feladatokat 

legjobb tudása szerint végezni. 
 

Egyéb: 

o Betegség vagy más okból történő hiányzás alkalmával helyettesíti hiányzó 

munkatársát. 

o Akadályoztatása esetén távolléte okát, várható időtartamát aznap, de legkésőbb 24 

órán belül jelentenie kell közvetlen felettesének. 

o Törvény szerinti szabadságát egyezteti és engedélyezteti felettesével. 

o Munkaidő alatt munkaterületének elhagyását csak a felettese engedélyezheti. 
 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 
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Záradék 
 
 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri 

leírás tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a 

benne foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 
 
 
 

Kelt: Érd, 2018. szeptember 3. 

 

 

 

 

 

 

..............................................................  ………………………………………  
 Munkáltató          Közalkalmazott   
 

 

 

Példányok: 

1. pld. munkavállaló 

2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyagába) 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Takarító 
 
 
Munkáltató: 

Munkáltató neve: Érdi Szakképzési Centrum 

Székhelye: 2030 Érd, Ercsi út 8. 

Fő munkáltatói jogkör gyakorlója: Pergel Antal 

A munkakör felett a munkáltatói 

jogkör gyakorlója: 

intézményvezető 

A munkakör szakmai irányítója: intézményvezető által átruházott hatáskörben a 

gazdasági ügyintéző látja el 

 

Munkavállaló: 

Munkavállaló neve:  
 

Munkakör: 

Megnevezése: Takarító 

FEOR szám: 9112 

Munkaidő: 40 óra 

Munkavégzés helye: Érdi SZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  

2030 Érd, Ercsi út 8. 

 Munkaideje: Hétfőtől Péntekig: 6:00 – 14:20 

Munkáltató indokolt esetben ettől eltérő időpontban is elrendelhet 

munkavégzést. Előírt szakképzettség: Szakképzettséget nem igényel 

Szükséges képességek: megbízhatóság,fizikai teherbírás, precizítás 
 

A munkakör célja:  
A intézmény tisztán tartása, a nevelési – oktatási feladatokhoz megfelelő, rendezett környezet biz-

tosítása. 
 

Az intézmény zavartalan működése érdekében az alábbi feladatokat látja el: 

 

o Feladatait részben önálló munkával, részben vezetői iránymutatás alapján végzi. 

o Tevékenységét jó munkaszervezéssel végzi. 

o Napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó tantermeket, irodahelyiségeket, padló-

zatukat felmossa. 

o Napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó folyosórészeket. 

o Mindennemű olyan takarítási munkát szükség szerint elvégez, amely biztosítja 

az épület állandó tisztán tartását. 

o A takarítási tevékenységbe beletartozik: ajtók, ajtófélfák, ablakpárkányok, berende-

zési tárgyak, táblák, képek, lámpák, villanykapcsolók, radiátorok, ablakok portalaní-

tása, lemosása, pókhálózása. 

o Napi gyakorisággal kiüríti a szemetes edényeket. 

o Kiemelt feladata a mellékhelyiségek napi takarítása, gondoskodik a WC-k higi-
éniájának folyamatos biztosításáról, a WC papír pótlásáról. 

o A mosdókat naponta legalább egyszer vegyszeresen tisztítja. 

o Napi gyakorisággal takarítja a tanulói és tanári asztalokat és székeket, rendkí-

vüli esetben az asztalok lapját fertőtleníti. 

o Kötelessége a tantermekben és a folyosókon elhelyezett szemétgyűjtőedény rendsze-

res ürítése, tisztítása. 
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o Szükség szerint öntözi a tanteremben és a folyosón lévő virágokat. 

o Elvégzi az iskola takarításánál, festésénél, rendezvényeinél, selejtezésénél, leltározásnál a 
takarítási feladatokat. 

o Selejtezésnél, megsemmisítésnél segítséget nyújt. 
o Ügyel a munkaterületén a vízcsapok elzárására, feleslegesen világító eszközök kikapcsolá-

sára, a nyitott ablakok bezárására. 
o A nyári, téli és tavaszi szünetben zajló nagytakarításban közreműködik. 
o A nagytakarítások alkalmával a szokásosnál alaposabban elvégzi mindazokat a 

 feladatokat, amelyek napi munkájához tartoznak. 

o A használaton kívüli tantermekben lekapcsolja a villanyt, takarékosan bánik a vízzel, elekt-

romos energiával. 

o Részt vesz az iskolai rendezvények előkészítésében és utómunkálataiban. 

o Jelzi a takarítási feladataihoz szükséges eszközök, vegyszerek, tisztítószerek mennyiségi 

szükségleteit 

o Felelős a számára kiadott eszközökért, valamint a vegyszerek, tisztítószerek biztonságos tá-

rolásáért, különös figyelemmel arra, hogy a tanulókra veszélyes szerek illetéktelenek szá-

mára ne legyenek hozzáférhetőek. 

o Köteles értesíteni a karbantartót ha a munkaterületén karbantartást igénylő állapotot észlel. 

o Ügyel az intézményi vagyon biztonságáért, betartja a vagyonvédelmi előírásokat, gondos-

kodik a munkaterületéhez tartozó helyiségek zárásáért. 
 

Kötelezettségei: 

o Köteles a munka-és tűzvédelmi előírásokat betartani. 

o Köteles a rendkívüli eseményeket, a felfedezett eszközhiányt, rongálásokat azonnal 

jelenteni iskola igazgatójának. 

o Érkezését és távozását jelenléti íven vezetni. 

o A tudomására jutott szolgálati titkot megőrizni. 

o Jelen munkaköri leírásban nem szabályozott, de képességeinek és végzettségének 

megfelelő eseti feladatokat munkaidejében ellátni. 

o Intézményi érdekből szükség szerint előre egyeztetett módon külön elrendelés alapján 

túlmunkát végezni. 

o Köteles a munkaidő kezdetére, munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidőt 

pontosan betartani, a munkaidőt munkával tölteni. 

o A munkaköri leírásban szereplő, ill. hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtása so-

rán az okozott károkért fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik. 

o Kötelessége a munkaköri leírásban szereplő, ill. hatáskörébe tartozó feladatokat 

legjobb tudása szerint végezni. 
 

Egyéb kötelezettségei: 

o Betegség vagy más okból történő hiányzás alkalmával helyettesíti hiányzó 

munkatársát. 

o Akadályoztatása esetén távolléte okát, várható időtartamát aznap, de legkésőbb 24 

órán belül jelentenie kell közvetlen felettesének. 

o Munkaidő alatt munkaterületének elhagyását csak felettese engedélyezheti. 
 
Fentieken túlmenően köteles elvégezni minden olyan az előzőekben fel nem sorolt feladatot, 

amely képzettségének és munkakörének megfelel és amellyel felettesei megbízzák. 
 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 
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Záradék 
 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri 

leírás tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a 

benne foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 
 
Kelt: Érd, 2018. szeptember 3. 
 
 
 
 
 
 
........................................................... 
                     Munkáltató 

............................................................ 
                    Közalkalmazott 

 
 

Példányok: 

1. pld. munkavállaló 

2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag)  


