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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata 

A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan helyi szabályozás, amely jogszabályi keretek 
között meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, működésének helyi sajátosságait, a 
külső és belső kapcsolatára vonatkozó megállapításokat, valamint azon rendelkezéseket, 
melyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

Az SZMSZ legfontosabb feladata, hogy olyan iskolai szervezet és működés épüljön ki, amely 
a legoptimálisabban biztosítja a pedagógiai programban kitűzött célok elérését, valamint az ott 
megfogalmazott feladatok végrehajtását. 

Minden intézmény egyik legfontosabb szabályzata a szervezeti és működési szabályzat. 

Az SZMSZ jelentőségét növeli, hogy a benne foglaltak megtartása nemcsak az iskola 
dolgozóira nézve kötelező, hanem előírásai az iskolánk szolgáltatásait igénybe vevő tanulókra 
és szüleire is vonatkoznak. 

Az SZMSZ kötelező szabályozó ereje nem vitatható. Előírásai az iskolával kapcsolatban 
levőkre ugyanolyan erővel bírnak, mint a jogszabályok. Az SZMSZ-ben foglaltak megtartásáért 
az intézményben dolgozók fegyelmi felelősséggel tartoznak. 

1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya, általános rendelkezései 

Az SZMSZ hatálya kiterjed: 

 az iskola valamennyi alkalmazottjára – függetlenül attól, hogy közalkalmazotti vagy egyéb 
jogviszony keretében foglalkoztatják, 

 a tanulókra (nappali és esti tagozat együtt), a felnőttképzésben részt vevő hallgatókra,  

 a tanulók közösségeire, 

 az iskola működésében érdekelt érdekképviseleti és egyéb szervezetekre, szervekre, 

 a tanulók szüleire. 

Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba, és ezzel az ezt megelőző szervezeti és 
működési szabályzat érvénytelenné válik. A hatálybalépés napja a jóváhagyásra felterjesztéstől 
számított harminc nap elteltével az első munkanap. 

1.3 Az intézmény 

Elnevezése: Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
 
Székhelye: 4561 Baktalórántháza, Naményi u. 7. (Hrsz.:1273/3, 1274) 
 
Telephelye: 4561 Baktalórántháza, Vásártér út 1. (Hrsz.:377) 
 
Működési köre: Magyarország területén lakóhellyel, tartózkodási engedéllyel rendelkező 
személy 
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Alapításának éve: 1995. (Eredeti 1962., illetve 1965.) 
 
Alapító és fenntartó szerve: Agrárminisztérium 
 
Jogállása: Az alapító okirat rendelkezései szerint gazdálkodási szempontból önálló 
költségvetési szerv, önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik. 

Gazdálkodási besorolása: önállóan működő 

Adószáma:15823357-2-15 

Számlaszáma:10044001-00334026-00000000 

Fő szakágazat: 853100 Általános középfokú oktatás  

Alaptevékenysége: 

Az alapító okiratában megállapított szakgimnáziumi, szakközépiskolai és régi típusú 
szakiskolai elméleti és gyakorlati oktatásának ellátása, valamint felnőttképzés, melynek 
keretében érettségi, képesítő, technikusképesítő – és szakmai vizsgára, illetve középfokú iskolai 
végzettség megszerzésére készít fel. 

Az iskola fő feladata mellett gondoskodik a tehetséggondozásról, a vidéki tanulók kollégiumi 
elhelyezéséről, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásáról, tanulmányi – és sportversenyek 
szervezéséről, (iskolai sportegyesület, szakkörök, felzárkóztató foglalkozások, 
tehetséggondozás stb.) segíti, a diákönkormányzat és a szülői munkaközösség munkáját. 

1.4 Az intézmény működésének jogi keretei, azaz az SZMSZ-t meghatározó 

magasabb jogszabályok: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.) 
 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Nkt. végrehajtásáról 
 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 
 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének 

irányelveiről 
 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 
 Az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők 
kijelöléséről 

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 
 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a Tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 
 1265/2017. (V. 29.) Korm. határozat az ingyenes tankönyvellátás 5-9. évfolyamokra 

történő együtemű kiterjesztéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosításáról 
 2001. évi CI. törvény A felnőttképzésről 
 45/1999. (XII.13.) OM rendelet A szakképzés megkezdésének és folytatásának feltéte- 
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leiről. 
 A 24/1997. (VI. 5.) MKM rendelet az alapműveltségi vizsgaszabályzatról 
 100/1997. (VI: 13.) Korm. R. az érettségi vizsgaszabályzatról 
 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet 
 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet 
 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos 

Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 
 134/2004. (IX. 15.) FVM rendelet a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 

hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga 
szervezésére feljogosított intézményekről 

 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos 
Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 

 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai 
követelménymoduljairól 

 314/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet a szakképzési megállapodásról 
Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának a magasabb szintű jogszabályok 
rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkedik az iskola más belső szabályzataihoz, 
alapdokumentumaihoz, melyek előírásainak betartása az intézmény valamennyi dolgozójára 
nézve kötelező. 

E dokumentumok a következők: 

Az iskola tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi szabályok 
 a Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapdokumentuma, az 

Alapító okirat 
 Pedagógiai program (nevelési program, a helyi tanterv, a kollégiumi nevelési program) 
 Házirend 
 Belső szabályzatok (intézményvezetői utasítások) 
 Munkaügyi, munkajogi helyi (belső) szabályok 

Az iskola egyes közösségeiből szerveződő testületek (szervezetek) működését meghatározó 
szabályok: 

 a közalkalmazotti tanács szervezeti és működési szabályzata 
 a szülői munkaközösség szervezeti és működési szabályzata 
 a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata 

 
További belső szabályzatok: 

 a dolgozók munkaköri leírásai, 
 a belső ellenőrzési szabályzat, önértékelési szabályzat 
 ügyviteli, iratkezelési szabályzat, 
 munkavédelmi (munkabiztonsági) szabályzat, 
 tűzvédelmi utasítás és tűzriadó terv. 

Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az iskola igazgatója, valamint az általa megbízott elsősorban igazgatóhelyettesi beosztásban 
dolgozó közalkalmazottak. 

A bélyegzőhasználat rendje 

Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. 
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Az intézményben bélyegző használatára a következők jogosultak: 

Iskolai fejbélyegző, körbélyegző: 

 igazgató, 
 igazgatóhelyettesek, 
 kollégiumvezető, 
 gazdasági vezető, 
 iskolai és kollégiumi titkárok. 

Iskolai érettségi vizsgabizottsági körbélyegző: 

 igazgató, 

 igazgatóhelyettesek, 

 jegyzők. 

Az intézményben használatos valamennyi bélyegzőről nyilvántartást kell vezetni. A 

nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba. 

Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért. 

A bélyegzőket gondosan elzárva kell őrizni. 
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2. AZ ISKOLA VEZETÉSI SZERKEZETE, HATÁSKÖRÖK 

ÁTRUHÁZÁSA, ELLENŐRZÉS, KÜLSŐ KAPCSOLATOK 

2.1 A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás, a vezetők 

közötti feladatmegosztás rendje 

Az intézet szervezeti felépítését és vezetési szerkezetét az SZMSZ 3. sz. melléklete tartalmazza. 

2.1.1 Az iskolavezetés 

Az iskolavezetés az igazgató döntési hatáskörébe tartozó ügyekben tanácsadási jogkörű vezetői 
testület. 

Az iskolavezetés tagjai: 

 az igazgató  
 az igazgatóhelyettesek (általános, szakmai) 
 a gazdasági vezető 
 a kollégium vezetője 
 a gyakorlati oktatásvezető 
 a felnőttképzési vezető 
 a műszaki vezető 

 

Az operatív vezetési ügyekben heti rendszerességgel a hét első munkanapján megbeszélést 
tartanak. A megbeszélést az igazgató készíti elő és vezeti. 

Az iskolavezetés a különösen fontos kérdésekben – az igazgató felkérésére – állásfoglalást 
fogalmaz meg. A megbeszélésről írásban emlékeztető készül. 

Az iskolavezetés tagjai a tanítási illetve munkahét meghatározott napjain - közös megegyezés 
alapján - ügyeletet látnak el.  

Ellátják a munka – és tűzvédelmi, illetve egyéb helyi szabályzatokból rájuk háruló feladatokat. 

Elkészítik az irányításuk alá tartozó dolgozók munkájának értékelési tervezetét. 

A tanév helyi rendjében meghatározottak szerint feladataik ellátásáról az igazgatónak 
beszámolási kötelezettséggel tartoznak.  
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2.1.2 Az iskola kibővített vezetése 

Az igazgató döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete. 

A szakmai vezetőség tagjai: 

 az igazgató és az igazgatóhelyettesek, 
 a gazdasági vezető, 
 a kollégiumvezető, 
 gyakorlati oktatásvezető 
 a műszaki vezető, 
 a felnőttképzési vezető, 
 a munkaközösség-vezetők. 

Az igazgató által megállapított munkaprogram alapján szükség szerint tanácskoznak. Az ülések 
összehívása az igazgató feladata. Az ülésre – napirendi ponttól függően – tanácskozási joggal 
meghívható a diákönkormányzat vezetője, az iskolai érdekképviseleti szervek vezetői, a szülői 
munkaközösség iskolaszintű képviselője. 

2.2 A helyettesítés rendje 

 Az igazgatót akadályoztatás esetén – az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos 
hatáskörében, valamint a gazdálkodási jogkörébe tartozó ügyek kivételével – teljes 
felelősséggel az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Az általános igazgatóhelyettes, 
az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogköreként fenntartott 
hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább egyhetes, folyamatos távollét. 

 Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az igazgató helyettesítését a gazdasági vezető 
látja el. 

 Az általános igazgatóhelyettest akadályoztatása esetén a általa kijelölt igazgatóhelyettes 
helyettesíti. 

 Az igazgató, az általános igazgatóhelyettes és az igazgatóhelyettesek egyidejű 
akadályoztatása esetén, az igazgató a helyettesítésre külön intézkedik.  

 A kollégiumvezetőt távollétében a kollégiumi munkaközösség-vezető helyettesíti. 
 Szakmai igazgatóhelyettest távollétében a gyakorlati oktatásvezető helyettesíti. 
 A gyakorlati oktatásvezetőt távollétében a szakmai igazgatóhelyettes helyettesíti. 

 

2.2.1 A pedagógusok és intézményi dolgozók távolmaradásának engedélyezése 

A szorgalmi időben az intézményi dolgozók távolmaradása a jogszabályi kereteken belül 
lehetséges, figyelembe véve a szabadságolási tervet is. 

A továbbtanulással, továbbképzéssel és egyéb iskolai feladattal összefüggő távolmaradást 
tanárok, szakoktatók esetében az illetékes igazgatóhelyettes, kollégiumi nevelő esetében a 
kollégiumvezető engedélyezi. 

Ugyancsak az illetékes igazgatóhelyetteseknek és a munkaügyi ügyintézőnek kell bejelenteni a 
gyermek után járó pótszabadság igénybevételét is. 

A betegség miatti távolmaradást az illetékes igazgatóhelyettesnek és a munkaügyi 
ügyintézőnek kell bejelenteni. 
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Előre nem látható események miatt felmerülő helyettesítésről  

 tanárok esetében az illetékes igazgatóhelyettesek, 
 szakoktatók esetében a gyakorlati oktatásvezető és a szakmai igazgatóhelyettes, 
 kollégiumi nevelők esetében a kollégiumvezető, 
 egyéb dolgozók esetében a közvetlen munkahelyi vezető gondoskodik. 

2.3 Az iskola közösségei, ezek kapcsolata egymással és a vezetéssel 

2.3.1  Az iskolaközösség 

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

2.3.2  Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége 

Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, illetve 

munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. 

Az igazgató – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az alábbi iskolai 
közösségekkel tart kapcsolatot:  

 szakmai munkaközösségek, 
 szülői munkaközösség (SZMK), 
 diákönkormányzat (DÖK), 
 osztályközösségek, 
 kollégiumi csoportok.  

Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint iskolán belüli 

érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (Mt., Kjt.) rögzítik. 

2.3.3 A nevelőtestület 

A nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben, az 
intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 

Tagja az iskola valamennyi pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja, az iskola gazdasági 
vezetője, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű iskolai 
dolgozók. 

A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: 

 a pedagógiai program és módosításának elfogadása, 
 a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása, 
 a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadása, 
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 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, 
 a házirend elfogadása, 
 a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, 
 a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása, 
 az igazgatói pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény 

kialakítása, 
 jogszabályban meghatározott más ügyek. 

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény 
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a 
tantárgyfelosztás és a kollégiumi beosztás elfogadása előtt, az egyes pedagógusok külön 
megbízásainak elosztása során, valamint az igazgatóhelyettesek megbízása, illetve a megbízás 
visszavonása előtt. 

2.3.4 A szakmai munkaközösségekre és más testületekre átruházott nevelőtestületi 

feladatok 

A nevelőtestület az osztályban tanító pedagógusokból álló testületre ruházza át az osztályozó 
vizsgára való bocsátás döntési jogát azokban az esetekben, amikor a tanuló igazolt és 
igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a kétszázötven órát. A nevelőtestület a 20/2012. 
EMMI rendelet 54.§ (5) pontja alapján a tanulókat érintő fegyelmi tárgyalások lefolytatásának 
jogát átruházhatja egy, a saját tagjai közül választott legalább háromtagú bizottságra. A 
fegyelmi bizottság a munkájáról évente két alkalommal köteles beszámolni a tantestület előtt.  

Értekezletek: 

Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: 

 tanévnyitó értekezlet, 
 félévi tantestületi értekezlet, 
 félévi és év végi osztályozó értekezlet iskolatípusonként, illetve évfolyamonként, 
 két alkalommal nevelési értekezlet, 
 tanévzáró értekezlet, 
 alakuló értekezlet. 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak legalább 
egyharmada kéri, illetve, ha az iskola igazgatója vagy vezetősége ezt indokoltnak tartja. 

Az értekezleten a nevelőtestület minden tagjának részt kell vennie. 

A nevelőtestület tagjai szavazati, más résztvevők tanácskozási joggal rendelkeznek az 
értekezleten. 

A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni. 

Az értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak legalább kétharmada jelen van. 

A nevelőtestület döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

A nevelőtestület személyi kérdésekben – a nevelőtestület többségének kérésére – titkos 
szavazással is dönthet. 

A tantestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha az aktuális 
feladatok miatt csak a tantestület egy része, többnyire az azonos beosztásban dolgozók vesznek 
részt egy-egy értekezleten.  
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Ilyen értekezlet lehet: 

 vezetőségi értekezlet, 
 az egy osztályban tanító pedagógusok értekezlete, 
 szakgimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai képzésben tanító pedagógusok és a 

kollégiumi nevelőtanárok értekezlete, 
 munkaközösségi értekezletek. 

Az értekezletek időpontját, témáját az iskola helyi munkaterve és a havi eseménynaptár 
tartalmazza. 

Az iskola igazgatója megbízásával összefüggő alkalmazotti közösségi vélemény kialakítására 
az alkalmazotti értekezlet jogosult. 

Az ezzel kapcsolatos előírásokat a 20/2012. EMMI rendelet tartalmazza. 

A nevelőtestület és a vezetők közötti kapcsolattartás rendje 

A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a 
megbízott vezetők és a választott képviselők útján valósul meg. 

A kapcsolattartás fórumai: 

 az iskolavezetés ülései, 
 a különböző értekezletek, 
 a megbeszélések. 

Ezen fórumok időpontját az iskolai munkaterv és a havi eseménynaptár tartalmazza. 

Az iskolavezetés tagjai kötelesek: 

 az iskolavezetés ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés 
döntéséről, határozatairól, 

 az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az 
iskolavezetés felé. 

A nevelőtestület tagjai kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg 
vagy munkaköri vezetőjük illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola 
vezetőségével.  

Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét: 

 a szorgalmi idő meghosszabbításakor, 
 a vezetői pályázat elfogadásakor, 
 az intézmény költségvetésében, szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök 

felhasználásának megtervezésében, 
 a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában, 
 a közalkalmazotti szabályzat összeállításában, s ennek módosításakor, 
 az iskolai felvételi követelmények meghatározásában. 

A pedagógusok tantárgyi és szakmai munkaközösségei 

Szakmai és módszertani kérdésekben közreműködnek a kibővített iskolavezetéssel. Részt 
vesznek az oktató nevelő-munka tervezésében. A munkaközösségek tagjainak javaslatai 
alapján összeállított tanévre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. A munkaközösségek 
munkáját a munkaközösség-vezető irányítja. 
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A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslatára tanévenként az igazgató 
bízza meg. A munkaközösség-vezetők munkájukat munkaköri leírás alapján végzik. 

A szaktárgyi és szakmai munkaközösségek feladatai: 

 a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése, 
 az iskolai oktató-nevelő munka belső fejlesztése, tartalmi és módszertani korszerűsítése, 
 a közösségi tagok, a szakmai elmélet, szakmai gyakorlat pedagógiai-módszertani 

munkájának összehangolása, 
 egységes követelményrendszer kidolgozása, a tanulók ismeretszintjének folyamatos 
 mérésére, értékelése, 
 tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása, 
 a pedagógusok továbbképzésének szervezése, segítségnyújtás a nevelők önképzéséhez, 
 a tanulmányok alatti vizsgák tételsorainak összeállítása, 
 javaslatot tesznek az iskolai tantárgyfelosztás elkészítéséhez, 
 javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok, szertárak, 

szaktantermek, műhelytermek szemléltetőeszköz-rendszerének fejlesztésére, 
 segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját, 
 javaslatot tesznek az igazgatónak a munkaközösség-vezető személyére, 
 segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetőjének a munkaterv, valamint a 

munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez, 
 ellenőrzik az adott tantárgy, szakma oktatásának eredményességét, és javaslatot tesznek 

továbbfejlesztésére, 
 a munkaközösség-vezetők irányításával tanévenként legalább három értekezletet tartanak. 
 javaslatot tesznek: 

 a felvételi vizsgával kapcsolatban 
 taneszközökre, egyéb tanulmányi segédletekre, 
 a központi alternatív programok helyi alkalmazására, 
 a fakultáció és a tanórán kívüli foglalkozások programjaira. 

Az alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok 

Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból 
munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az iskolavezetés döntése alapján. 
Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az iskolavezetés hozza létre, erről tájékoztatni kell a 
nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az 
igazgató bízza meg. 

2.3.5 A szülők közösségei 

Az iskolában működő szülői szervezet a Szülői Munkaközösség (a továbbiakban: SZMK). 

Döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak:  

 saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása,  
 a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői munkaközösség elnöke, 

tisztségviselői),  
 a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése,  
 saját pénzeszközeikből segélyek, anyagi támogatások mértékének, felhasználási módjának 

megállapítása.  
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Az SZMK munkáját az iskola tevékenységével az SZMK patronáló tanára koordinálja. A 
patronáló tanárt az igazgató bízza meg legalább egy tanév időtartamra. A SZMK vezetőségével 
történő folyamatos kapcsolattartásért, az SZMK véleményének a jogszabály által előírt 
esetekben történő beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. 
A nevelési-oktatási intézmény vezetőjének feladata az SZMK patronáló tanárán keresztül 
való együttműködés. Ennek során a vezetők feladata az SZMK jogainak gyakorlásához 
szükséges: 

 információs bázis megadása (Az információs bázis megadása alatt kell érteni valamennyi 
nyilvános, az intézmény működésével kapcsolatos irat, dokumentum hozzáférésének 
biztosítását, illetve meghatározott dokumentumok közvetlen rendelkezésre bocsátását. 
Közvetlenül rendelkezésre kell bocsátani azokat az iratokat, dokumentumokat, melyek az 
SZMK jogainak /pl. véleményezési, javaslattevő, illetve egyetértési/ gyakorlásához 
szükségesek.),  

 iskolai helyiség biztosítása a szükséges berendezési tárgyakkal.  

Az SZMK feladata, hogy: 

 éljen a jogszabály és az iskola más, belső szabályzataiban megadott jogosítványaival, s 
jogainak gyakorlásával,  

 segítse az intézmény hatékony működését,  
 támogassa a vezetők irányítási, döntési tevékenységét.  

Az SZMK kiemelt feladata, hogy véleményt mondjon az intézmény működésével kapcsolatos 
kérdésekben, különösen: 

 az intézmény irányítását érintő kérdésekben;  
 a vezető személyével kapcsolatos kérdésekben;  
 az intézmény egészét, vagy a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben;  
 az iskola pedagógiai programjának, SZMSZ-ének, házirendjének elfogadásakor . 

E jog gyakorlásához az iskola vezetője, illetve az általa kijelölt pedagógus köteles tájékoztatást 
adni a programhoz. 

Az SZMK és a vezetők egyéb kapcsolattartási formái: 
 szóbeli személyes megbeszélés,  
 értekezletek,  
 írásbeli tájékoztatók 

Az iskolai szülői szervezetet az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik meg: 
 a Szervezeti és Működési Szabályzatnak a szülőket is érintő rendelkezéseiben, 
 a házirend megállapításában, 
 a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, 
 az iskola pedagógiai programjában, 
 a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben, 
 a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában, 
 az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában, 
 az iskolai hagyományok továbbfejlesztésében.  
 A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb formái: 
 osztály-szülői értekezlet, 
 egyéni fogadóórák, 
 iskolai rendezvények, 
 írásbeli tájékoztatók a diginaplón keresztül, 
 a szülői munkaközösség választmányi ülései. 

A szülői értekezletek időpontját az iskolai munkaterv (mellékletként) évenként tartalmazza. 
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2.3.6 A tanulók közösségei 

Az osztályközösségek 

Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető 
csoportja.  

Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget 
alkotnak. Az osztályközösségek diákjai a tanórákat az órarend szerint közösen vagy 
csoportokra bontva látogatják. 

Döntési jogkörébe tartoznak: 

 az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása,  
 küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba,  
 döntés az osztály belügyeiben.  

Az osztályközösségek vezetője az osztályfőnök. 

Az osztályfőnököt az igazgatóhelyettesek és az osztályfőnöki munkaközösség-vezetőjavaslatát 
figyelembe véve az igazgató bízza meg, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve.  

Diákkörök 

A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. Az iskolában 

működő diákkörök működési feltételeit a házirend tartalmazza. A diákkörök tagjaik közül egy-

egy képviselőt választanak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. 

Kollégiumi csoport 

A kollégiumi csoport: az Nkt. 4. § 23. pontja szerint a kollégiumi, externátusi felvételt nyert 

tanulókból kialakított, pedagógus (csoportvezető nevelőtanár) által irányított állandó 

tanulóközösség, amelynek létszámát az Nkt. 4. melléklet 15. pontja alapján kell megállapítani 

A kollégiumi foglalkozási csoport: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 
továbbiakban: Nkt.) 4. mellékletében foglalt létszámok alapján megszervezett kollégiumi 
csoportok tanulóiból a kollégium pedagógiai programja alapján a kollégiumi neveléshez és 
oktatáshoz, a szabadidő eltöltéséhez szervezett legalább öt tanulóból álló, pedagógus vagy a 
kollégium vezetője által megbízott személy által irányított tanulóközösség. 

Diákönkormányzat 

A tanulók érdekeik képviseletére, közös tevékenységük megszervezésére diákönkormányzatot 
hoznak létre. A diákönkormányzat vezetőjét és vezetőségi tagjait a tanulók a diákközgyűlésen 
választják. 

A tanulók, a tanulóközösségek és diákkörök érdekeinek képviseletét az iskolai 
diákönkormányzat látja el. Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait, az iskolai 
diákönkormányzatot segítő nevelő érvényesítheti. Javaslattétele, véleményezési és egyetértési 
jog gyakorlása előtt azonban az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét ki kell 
kérnie. 

Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályban megfogalmazott jogkörökkel 
rendelkezik. 
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A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol: 

 jogszabályban meghatározott ügyekben az iskolai szervezeti és működési szabályzat 
elfogadásakor és módosításakor, 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor, 
 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 
 a házirend elfogadásakor illetve módosításakor. 

A diákönkormányzat véleményezési joggal rendelkezik: 

 a tanulók nagyobb közösséget érintő kérdések meghozatalánál, 
 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítésekor, elfogadásakor, 
 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésével és szervezésével kapcsolatban, 
 az iskolai sportegyesület működési rendjének megállapításakor, 
 a tanórán kívüli tevékenységek formáinak meghatározásával kapcsolatban, 
 a könyvtár és a sportlétesítmények működési rendjének kialakításakor. 

A diákönkormányzat a felsoroltakon kívül véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet – a diákokat 
érintő kérdésekre vonatkozóan – az iskola működésével és a tanulókra vonatkozó valamennyi 
kérdésben. 

Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő pedagógust a nevelőtestület javaslatai és 
az iskolai diákönkormányzat vezetőségének egyetértésével az igazgató bízza meg. 

A diákközgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az évi rendes 
diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője és az iskola igazgatója kezdeményezi 
a tanév rendjében meghatározott időben küldöttközgyűlésként. A rendkívüli diákközgyűlés 
összehívását a diákönkormányzat vezetője vagy az iskola igazgatója kezdeményezheti. 

Az évi rendes diákközgyűléseken a diákönkormányzat és az iskola képviselője beszámol az 
előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, különös tekintettel a tanulói jogok 
helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásáról. 

A diákközgyűlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat és az iskola 
vezetéséhez. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal 
nyilvánosságra kell hozni. 

2.3.7 A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái 

Szülői értekezletek 

Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskola tanévenként legalább kétszer, 
9. és 12. évfolyamon háromszor tart szülői értekezletet. A szülői értekezletek időpontját az 
iskolai munkaterv tartalmazza.  

Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az igazgató, az osztályfőnök vagy a szülői 
munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze. Összevont szülői 
értekezletet az igazgató hívhat össze. 

A szülői értekezletek időpontjáról az osztályfőnök értesíti a szülőket. 

Tanári fogadóórák 

A tanárok órarendjében heti egy alkalommal délelőtti fogadóóra megjelölése kötelező, amikor 
a szülő felkeresheti a pedagógust. A fogadóórák időpontja az iskola honlapján olvasható. 
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Az iskolai éves munkatervben meghatározott szülői értekezletek időpontjában – évente 
legalább kétszer – az iskola valamennyi pedagógusa fogadóórát tart.  

Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke 
tanárával, akkor erre telefonon történő időpont egyeztetés után kerülhet sor.  

A szülők írásbeli tájékoztatása 

Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és bejegyzést a 
diginaplóba bevezetni.  

A diákok tájékoztatása 

A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés elkészültét 
követő következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval.  

Témazáró dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a 
kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell. Egy napon maximálisan két (lehetőség szerint csak egy) 
témazáró dolgozatot lehet íratni.  

A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom írásbeli kivételével) 
csak egyetlen osztályzat adható. Tört osztályzatot nem adunk. Az írásbeli számonkérések, 
dolgozatok javítását két héten belül el kell végezni, a dolgozatokat ki kell osztani.  

A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről. 
Minden diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást 
kapjon osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntést hozójától. A diákközösséget érintő 
döntéseket diákközgyűlésen, valamint kifüggesztett hirdetés formájában kell a diákság 
tudomására hozni. 

2.3.8 Az iskolai dokumentumok nyilvánossága 

Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak: 

 Alapító okirat,  
 Pedagógiai Program,  
 Szervezeti és Működési Szabályzat,  
 Házirend.  

A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok megtekinthetők:  

 az igazgatóhelyettesi irodákban 
 a könyvtárban 
 az iskola weboldalán 

 
  



 

15 

2.4 A pedagógusokra vonatkozó szabályok 

2.4.1  A pedagógus jogai 

A pedagógust a Munka Törvénykönyvében a munkaviszonyban álló dolgozók számára 
biztosított jogokon kívül a munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: 

 személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és 
személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői oktatói tevékenységét értékeljék és 
elismerjék, 

 a nevelési, illetve pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés és 
tanítás módszereit megválassza, 

 a helyi tanterv, kollégiumban a Kollégium Nevelési Programja alapján, a szakmai 
munkaközösség véleményének kikérésével megválassza az alkalmazott tankönyveket, 
tanulmányi segédleteket, taneszközöket, 

 az Nkt. 63. § (2) bekezdésében foglaltak megtartásával saját világnézete és értékrendje 
szerint végezze nevelő-, illetve nevelő és oktató munkáját anélkül, hogy annak 
elfogadására kényszerítené vagy késztetné a gyermeket, tanulót, 

 irányítsa és értékelje a gyermekek, tanulók munkáját, 
 minősítse a tanulók teljesítményét, 
 hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, 
 a nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve 

pedagógiai programjának tervezésében és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület 
tagjait megillető jogokat, 

 szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa, 
részt vegyen pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában. 

2.4.2  Pedagógusok munkarendje 

A vezetők munkarendje minden munkanapon 8 órától 16 óráig tart, kivéve, ha rendezvény, 
vagy egyéb fontos feladat azt megkívánja. 

A pedagógus munkakörébe tartozó feladatok leírását munkaköri leírásuk tartalmazza. 

A pedagógus feladata különösen: 

A munkaidőt érintő előírások: 

A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása 

Az intézmény pedagógusai –a június hónap kivételével– heti 40 órás munkaidőkeretben végzik 
munkájukat. Az iskola igazgatója a teljes munkaidő iskolán belüli eltöltését indokolt esetben, a 
vonatkozó törvényi előírásokat betartva elrendelheti. 

A heti munkaidőkeret első napja (ellenkező írásos hirdetmény hiányában) mindenkor a hét első 
munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja. Az ötnél kevesebb munkanapot tartalmazó 
hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó ki. Szombati és 
vasárnapi napokon, ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt esetben lehetséges. 

A tantestület által elfogadott éves munkatervben rögzített feladatok elvégzésére (pl. ballagás, 
tanévnyitó, tanévzáró) a pedagógus szabadnapon is köteles megjelenni. 

Munkanapokon a rendes munkaidő hossza megszakítás nélkül nem haladhatja meg a12 órát.  
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A pedagógusok napi munkaidejüket – az órarend, a beosztás, a munkaterv és az intézmény havi 
programjainak szem előtt tartásával – általában maguk határozzák meg. Az értekezletek, szülői 
értekezletek, fogadóórák napjain a napi átlagban 8 órásnál hosszabb, legfeljebb azonban 12 órás 
munkaidőre kell számítani. A munkáltató a munkaidőre vonatkozó előírásait az órarend, a 
munkaterv, a havi programok kifüggesztése, illetve a helyben szokásos módon kifüggesztett 
hirdetés útján határozza meg. Szükség esetén elő lehet írni a napi munkaidő beosztást egy 
pedagógus esetén, vagy pedagógusok meghatározott csoportja esetén is (pl. kollégiumi nevelők 
esetén). A munkaidő-beosztás kihirdetésére ebben az esetben is a fentiek az irányadók. 

Reggel 8 órától délután 16 óráig elérhetőnek kell lenni. Ebben az időszakban – az évi rendes 
szabadságot kivéve – más munkaadónál történő munkavállalása engedélyköteles. A 
közalkalmazott a munkaidejét nem érintő további munkavégzésre irányuló jogviszony 
létesítését – a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá 
eső szellemi tevékenység, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység kivételével – köteles a 
munkáltatónak előzetesen írásban bejelenteni, amely összeférhetetlenség esetén a további 
jogviszony létesítését írásban megtiltja. 

Június hónapban – a szóbeli érettségi vizsgák lebonyolítása érdekében – a pedagógusok 
négyhetes munkaidőkeretben dolgoznak, négyheti munkaidőkeretük általában160 óra. A június 
havi munkaidő-keret kezdő időpontja a június 1-jét követő első hétfői nap, befejező napja az 
ezt követő negyedik hét pénteki napja. A szóbeli érettségi vizsgák ideje alatt a szóbeli érettségi 
vizsgán részvevő pedagógusok napi munkaidő-beosztását napi 12 órában határozzuk meg. 

A pedagógusok munkaidejének kitöltése 

A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve oktató 
munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással 
összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus-munkakörben dolgozók 
munkaideje a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról) alapján kerül megszervezésre. 

A pedagógusok iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő beosztását az órarend, a beosztás, a 
munkaterv és a kifüggesztett havi programok listája tartalmazza. Az órarend és beosztás 
készítésekor elsősorban a tanulók érdekeit kell figyelembe venni. A tanári kéréseket az igazgató 
rangsorolja, lehetőség szerint figyelembe veszi. 

Kollégiumi nevelő esetén az oktatással, neveléssel lekötött munkaidő 32 óra. 

Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató állapítja 
meg az intézmény órarendjének, illetve a heti beosztás függvényében. Ezt a feladatot az 
illetékes területvezetőnek delegálhatja. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az 
intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen 
figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv 
betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe vételére. 

A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén 
(illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni. A 
pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de 
legkésőbb az adott munkanapon 7.30 óráig köteles jelenteni személyesen, vagy telefonon 
szóban az intézmény vezetőjének vagy az illetékes területvezetőnek, hogy közvetlen 
munkahelyi vezetője a helyettesítéséről intézkedhessen. A területvezető értesíti a helyettesítő 
pedagógusokat az órabeosztásukról. A pedagógus a munkaidejének a heti 26 óra nevelés-
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oktatással lekötött részén felül napi 2, heti maximum 6 órában küldhető be helyettesítésre éves 
szinten maximum 30 alkalommal. Ezen felüli időkeretben előre tervezett felügyelet rendelhető 
el. 

A táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 1. munkanapon le kell adni a 
gazdasági iroda személyügyekkel foglakozó dolgozójának. 

Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól vagy az igazgatóhelyettestől kérhet engedélyt 
legalább két nappal előbb a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására, óracserékre, tanmenettől 
eltérő tartalmú tanítási óra (foglalkozás) megtartására. A tanítási órák (foglalkozások) 
elcserélését az igazgatóhelyettes engedélyezi. 

A távollét alatt a következő formák valamelyikének igénybevételével mentesíthető a 
pedagógus: 

 Gyermek után járó pótszabadság felhasználása 
 Az el nem látott órák számának levonása hónap végén a pedagógus óraszámának 

mennyiségéből 
 Óracsere  
 A távollét óraszámainak adott hónapon belül az igazgatóhelyettes utasításai alapján 

történő ledolgozása 
 A távollét igazoltnak tekintése, munkabér folyósításának elmaradása (fizetés nélküli 

szabadság).  

A pedagógusok számára – a kötött munkaidőn felüli – a nevelő–oktató munkával összefüggő 
rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az igazgató adja az 
igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után.  

A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje 

A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendelt 
kötelező és nem kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-oktató 
munkával összefüggő további feladatokból áll. 

Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, a beosztás, a havi programok 
illetve egyes iskolai programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek időpontja és időtartama az 
iskolai dokumentumokban rögzített.  

Ezen órák összesített nyilvántartása a diginaplóban történik.  

Minden részmunkaidőben alkalmazott pedagógusra a saját kötelező óraszámának arányában 
vonatkoznak a megfogalmazott elvárások és juttatások. 

Tanulmányi kirándulás szervezését a pedagógus az osztályfőnöki/csoportvezetői munkaköri 
leírás alapján végzi. 

 

2.4.3 A pedagógusok munkakörükben és megbízás alapján ellátandó feladatai: 

A pedagógus munkaköri kötelessége 

Az órák, kollégiumi foglakozások pontos kezdése, a tanórai és kollégiumi foglakozási munka 
időkeretének megtartása, a törzsanyag hiánytalan elvégzése a kerettanterv alapján készített 
helyi tanterv és az intézmény pedagógiai programja, s annak a részét képező kollégiumi 
nevelési program alapján. 
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A jogszabályban meghatározott díjazásért a túlórák, helyettesítések, ügyeletek, felügyeletek 
ellátása a következő megszorításokkal: 

A kötelező órákon felüli túlórák ellátását az igazgató a tantárgyfelosztáson rendeli el. 

Rendkívüli esetben az iskolavezetés túlórák ellátását rendelheti el, ha az adott tantárgy éves 
kötelező törzsanyagának teljesítése veszélybe kerül, vagy ha az éves feladatok másképp nem 
oldhatók meg (pl. év közbeni hosszabb betegség, pedagógus év közbeni távozása, stb.) 

A munkából való távolmaradást a pedagógus három nappal előre – személyesen - köteles 
jelenteni az illetékes igazgatóhelyettesnek. Rendkívüli esetben az akadályoztatás egyértelművé 
válásakor köteles jelenteni telefonon, az iskola titkárságán, a távol maradás okát, várható 
időtartamát. 

Köteles tájékoztatni a munkaközösség-vezetőt, ha a tananyagban a heti 1-3 órás tárgyaknál a 
heti óraszám háromszorosát, 4 óra feletti óraszámú tárgyaknál, kétszeresét meghaladó a 
lemaradása.  

Köteles részt venni a munkatervben rögzített továbbképzéseken, értekezleten, szakmai vitákon. 
Előzetes megbeszélés alapján egy tanév alatt egyszeri távolmaradást az igazgató engedélyezhet. 

A munkatervben meghatározott szülői értekezleten, fogadóórákon való megjelenés, a szülőkkel 
való partneri kapcsolat kialakítása, a félévi és év végi konferenciákon kívül az egy osztályban 
tanítók értekezletén való részvétel. Összehívására indokolt esetben az osztályfőnök, illetve 
szaktanárok javaslatára kerülhet sor.  

A diákönkormányzat munkájának támogatása, az információáramlás biztosítása. 

Adminisztratív teendők ellátása (diginapló vezetése, osztályozás, bizonyítványírás, 
anyakönyvek vezetése, összeolvasás, témazárók megíratása, statisztikák készítése, stb.) 
Minden tanóra elején ellenőrzi a tanulók jelenlétét és a tanulók hiányzását - függetlenül annak 
okára - jelzi az osztálynaplóban. A tanórák beírását és az osztályzatok bejegyzését, - külön 
felkérés nélkül – naponta el kell végeznie. 

Igény szerint korrepetálások, szakkörök, ellátása a túlóráknál említett szabályok szerint. (Ezek 
indítását a szaktanár, az érintett osztály osztályfőnöke, a munkaközösség-vezető, az 
iskolavezetés, diákönkormányzat, a szülők egyaránt kezdeményezhetik. ) 

A munkatervben szereplő rendezvényeken, programokon való részvétel, a munkatervben 
meghatározott számú ügyelet biztosítása. A pedagógusoknak ünneplő öltözetben kell 
megjelenni a kiemelt rendezvényeken, iskolai ünnepségeken. Felügyel az iskolai rendre és 
fegyelemre mind az osztályteremben, mind az iskola egyéb területein, illetve közvetlen 
környékén. Az iskolavezetés által a tanév elején és félévkor meghatározott ügyeleti feladatokat 
ellátja a kijelölt helyeken. Az utolsó tanítási óra után a hetes segítségével ügyel a termek 
ablakainak zárására, a villany leoltására és a székek padokra való felhelyezésére. 

A munkatervben szereplő házi, megyei, országos tanulmányi, sport, kulturális rendezvények 
szervezésében, lebonyolításában való részvétel az iskolavezetés, illetve a munkaközösség-
vezető felkérésére. 

A munkatervben rögzített félévi, illetve év végi vizsgák megszervezése (időpont kijelölése, 
írásbeli és szóbeli tételsor összeállítása) valamint lebonyolítása saját tantárgyából. 

Minden tanév első óráján a tanulókkal ismerteti a tantárgy követelményrendszerét, saját 
értékelési rendszerét, a hiányzások következményeit, a pótlási és javítási lehetőségeket. 

Jelzi az osztályfőnöknek, ha a diák hiányzása az adott szaktárgyi órákról a törvény által 
meghatározott (jelenleg 30%) minimumot megközelíti és jegyei alapján nem osztályozható. 
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Külön díjazásért (pótlék) a pedagógus pályázat vagy jelentkezés, felkérés vagy kijelölés alapján 
a következő pedagógiai feladatokat köteles ellátni: 

• osztályfőnöki/ kollégiumi csoportvezetői feladatok, 
• munkaközösség-vezetői feladatok, 
• érettségi és szakmai vizsgákon felügyelőtanári, kérdező-tanári, javítótanári és jegyzői 

feladatok ellátása. 

A szakoktató munkaköri feladatai 

A teljes óraszámban tanító szakoktatók munkaideje 40 óra hetenként, kötelező óraszáma 22-26 
óra. Minden részmunkaidőben alkalmazott szakoktatóra a saját kötelező óraszámának 
arányában vonatkoznak a megfogalmazott elvárások és juttatások. 

A gyakorlati oktatási tevékenység tantervi követelményeik szerinti megtervezése (önálló, a 
szakmai munkaközösséggel egyeztetett koncepció szerint, a szakmai igazgatóhelyettes 
útmutatása figyelembe vételével). 

A gyakorlati munkahelyen olyan időpontban jelenjen meg, hogy munkaidejének kezdetekor a 
munkavégzésre rendelkezésre álljon. A helyettesítést, az ügyeleti szolgálatot, a gyakorlati 
foglalkozáson kívüli teendőit, a munkakörével kapcsolatos ügyviteli munkát a szakmai 
igazgatóhelyettes utasításai szerint látja el. Ha munkáját váratlan akadályoztatás miatt a 
megszabott időben nem tudja megkezdeni, távolmaradását jelezze, hogy helyettesítéséről 
időben gondoskodhassanak. 

Feladata továbbá a kiegészítő képzés illetve egyéb tanórán kívüli gyakorlati oktatási formák 
(felkészítő tanulmányi versenyre, szakkör) tematikájának meghatározása, a tevékenység 
tervezése (önálló, a szakmai munkaközösséggel egyeztetett koncepció szerint a szakmai 
igazgatóhelyettes útmutatása figyelembe vételével). 

A tanműhely, tankonyha, tankert rendezett, használatra alkalmas, esztétikus állapotban tartása. 

A tanulók teljesítményeinek pedagógiai elvek szerinti ellenőrzése, értékelése, a tanulói 
munkanaplók figyelemmel kísérése, értékelése, az osztályzatok megállapítása. 

Értékeli a tanulók szorgalmát, magatartását, gyakorlati előmenetelét, és a megállapított 
érdemjegyeket havonta a diginaplóba is bevezeti. 

Közreműködik a tanműhelyi munkafeladatok műszaki előkészítő munkálataiban. 

Közreműködés a tanműhely gazdaságos működésének a hatáskörébe tartozó feladataiban, az 
ésszerű anyag, szerszám, mérőeszköz, energia felhasználást eredményező oktatási 
tevékenységek és módszerek kimunkálásával. 

Munkájukat az általános feladatrendszer keretén belül a szakmai igazgatóhelyettes közvetlen 
irányításával, a szakmai munkaközösségek pedagógiai, módszertani, szakmai koordináló, 
segítő tevékenységének figyelembevételével végzik. 

2.4.4 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

Az iskolánkban folyó belső ellenőrzés a jogszabályokban és az iskola belső szabályzataiban 
(elsősorban a pedagógiai programban, a szervezeti és működési szabályzatban és a 
házirendben) meghatározott előírásoknak való megfelelést vizsgálja. 

A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon, gyakorlati foglalkozásokon kívül 
kiterjed a tanórán kívüli foglalkozásokra is. 
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A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony működtetéséért az 
igazgató felelős. 

Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését a tanévenként elkészítendő 
ellenőrzési terv tartalmazza. 

Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell hozni.  

Az ellenőrzési tervekben rögzíteni kell, hogy az ellenőrzést végzők közül ki, mikor, milyen 
területet, mely személynél ellenőriz. 

Az ellenőrzést végzők tapasztalataikat minden esetben közlik a látogatott pedagógussal, illetve 
alkalmazottal. Az esetleg kirívó, azonnali intézkedést kívánó problémákat szóban vagy írásban 
közlik az igazgatóval. Az általános tapasztalatokról tantestületi értekezletek előtt az igazgató 
részére írásbeli tájékoztatást készítenek. 

Az ellenőrzési tervben nem szereplő eseti ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató dönt. 

A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: 

 az igazgató, 
 az igazgatóhelyettesek, 
 a kollégium vezető, 
 a munkaközösségi vezetők külön megbízás szerint. 

Az ellenőrzésre jogosultak tanévre szóló látogatási tervet készítenek, amelyek tartalmazzák a 
látogatás szempontjait, az ellenőrzés módját és területeit. 

A vezetői ellenőrzés célja közvetlen információk szerzése, tények megismerése, tájékozódás, 
segítségnyújtás, feladatok, utasítások végrehajtásának ellenőrzése, eredményesség, 
hatékonyság, problémák feltárása. 

Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. 

Közvetlenül és folyamatosan ellenőrzi a napi munkakapcsolatokon és beszámolókon keresztül 
vezetőtársai tevékenységét, ennek keretében önállóságukat, az általuk irányított belső 
szervezeti egységben végzett munkát, tárgyalókészségüket, megbízható munkavégzésüket. 
Egyéni beszélgetés alapján ellenőrzi a nevelőtestület tagjainak tevékenységét, kapcsolatteremtő 
és együttműködési készségét, pontosságát, figyelmét, szakmai ismeretekben való jártasságukat, 
írásbeli és szóbeli kifejező készségüket, felelősségérzetüket. Az igazgató ellenőrzi az iskola 
működésével, gazdálkodásával, kapcsolattartásával összefüggő minden olyan tevékenységet, 
amelyet nem utal vezetőtársai hatáskörébe. 

Az igazgatóhelyettesek, a kollégium vezetője az ellenőrzési tevékenységüket a vezetői 
feladatmegosztásból következő saját területükön végzik. 

A munkaközösség-vezetők az ellenőrzési feladatokat a munkaközösség tagjainál a 
szaktárgyukkal összefüggő területeken látják el. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják 
az illetékes igazgatóhelyettest. 

Az ellenőrzés módszerei, területei és formái 

 a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, gyakorlati foglalkozások, kollégiumi 
foglakozások látogatása, 

 az írásos dokumentumok (tanmenetek, óravázlatok), munkatervek vizsgálata, 
 a tanulói munkák (témazáró dolgozatok, iskolai füzetek) ellenőrzése, vizsgálata, 
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 adminisztratív munkák (diginaplók, törzslapok, bizonyítványok, helyettesítési 
naplók, túlóra-elszámolási lapok) ellenőrzése, vizsgálata, 

 összetett vizsgálat egy-egy tantárgy, tantárgycsoport, nevelési területre 
vonatkozóan, 

 beszámoltatás szóban vagy írásban. 

Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség 
tagjaival meg kell beszélni. 

Az általánosítható tapasztalatokat - a feladatok egyidejű meghatározásával – tantestületi 
értekezleten összegezni és értékelni kell. Az értékeléshez, az esetlegesen feltárt hibák 
kiküszöbölésére, hiányosságok pótlására határidős feladatokat kell megfogalmazni.   

Az ellenőrzés az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és 
Pedagógus II. fokozatba lépéshez” dokumentumban és a tanfelügyeleti és önértékelési 
kézikönyvekben leírtak szempontjai alapján történik. 

2.5 Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 

Az iskolát a külső kapcsolatokban elsősorban az igazgató képviseli.  

Az iskola rendszeres kapcsolatot tart: 

 a fenntartóval, 
 a helyi önkormányzat képviselőtestületével és a polgármesteri hivatallal, és 

intézményeivel. 
 a pedagógiai oktatási központ területileg illetékes szervével 
 az oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel, 
 a nevelési tanácsadással, 
 a termelő gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozásokkal 
 a gyermek illetve ifjúsági szervezetekkel, gyermekjóléti szolgálattal, 
 a helyi és megyei, esetleg országos társadalmi egyesületekkel, 
 a tanulók egészségügyi, alkalmassági vizsgálatát végző rendelőintézettel, 
 a külföldi iskolákkal, 
 a szakmai kamarákkal,  
 a tanulók gyakorlati képzésében részvevő vállalkozásokkal, 
 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitánysággal és a helyi rendőrörssel 
 a Magyar Honvédség Szabolcs-Szatmár–Bereg megyei toborzó irodájával 
 a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadóval, 
 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Baktalórántházai Munkaügyi 

Központjával. 

Nkt. 24§ (3) A nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú 
mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az 
óvoda, iskola, kollégium ellátja a gyermekek, tanulók felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő 
szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.  

Etikai előírások 

 az iskola valamennyi dolgozójának mind az iskolában, mind az iskolán kívül 

példamutatóan kell élnie, 
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 az iskola dolgozója tanulóktól vagy azok hozzátartozóiktól jogtalan előnyt nem 

fogadhat el, részükre jogtalan előnyt nem biztosíthat, 

 tanulókat magáncélú munkavégzésre igénybe vennie nem szabad, 

 tilos a tanulók és a szülők között mindennemű pénzgyűjtés. A tilalom nem vonatkozik 

a jogszabályban meghatározott térítési díjakra, a tankönyvek és a tanulói biztosítás 

költségeire, 

 iskolai dolgozó a tanulók pénzét csak írásbeli megbízás alapján kezelheti, 

 az iskola minden dolgozója köteles a szolgálati titoktartás kötelezettségeinek eleget 

tenni, egymás, a tanulók, azok hozzátartozói kapcsolataiban elvszerűen eljárni, a 

nevelőtestület és az iskola tekintélyét megóvni, 

 a pedagógus saját tanulóit magántanítványként díjazás ellenében nem taníthatja. 
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3. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 

3.1 A tanév munkarendje 

A tanév rendjéről évenként miniszteri rendelet rendelkezik. E rendelkezés alapján az iskola 
vezetősége - a nevelőtestület, az iskola közösségei véleményének és a gazdálkodó szervek 
javaslatának figyelembevételével - elkészíti a tanév helyi munkatervét. 

A tanév helyi munkatervében kell meghatározni 

 a tanév fő célkitűzéseit, 
 a tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, 
 a záró vizsgák rendjét, 
 az oktatási miniszter által megszabott kereten belül a tanítási szünetek időtartamát, 
 a szülői értekezletek, diákközgyűlések rendjét, 
 a munkaközösség-vezetői megbízásokat, 
 a megemlékezéseket és azok felelőseit, 
 a nemzeti ünnepeket, 
 a szakkörök, felzárkóztató foglalkozások engedélyezését, 
 az iskolai hagyományok megünneplésének módját és időpontját, 
 a tanulmányi versenyek, házi bajnokságok ütemezését, 
 az iskolai sportegyesület működésének módját, 
 a nevelőtestületi értekezletek időpontját. 

A szorgalmi idő, a tanítási év – záróvizsga évét kivéve – minden évfolyamon, a tanév rendjéről 
kiadott miniszteri utasításban van rögzítve. Az elméleti és gyakorlati oktatás minden 
iskolatípusban a helyi tantervekben meghatározott óraszámok alapján történik. 

Szorgalmi időben tanítási nap, illetve tanítási óra csak rendkívül indokolt esetben maradhat el. 
Ebben az esetben a nevelő-oktató munkában keletkezett lemaradást pótolni kell.  

Ha az iskola fenntartójának intézkedése alapján elrendelt rendkívüli szünet miatt a nevelő-
oktató munkában keletkezett lemaradást az utolsó tanítási napig várhatóan nem sikerült pótolni, 
úgy az igazgató kérelmezi a fenntartótól a szorgalmi idő meghosszabbítását.  

3.1.1 Az elméleti oktatás rendje, nyitva tartás, vezetők intézményben való 

benntartózkodásának rendje 

Az iskola szorgalmi időben munkanapokon hétfőtől-péntekig reggel 6.00 órától délután 18.00 
óráig (pénteken 14.30-ig) tart nyitva. 

Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre 
az igazgató ad engedélyt. 

A tanítás kezdete 8 óra. Az órák megkezdése előtt a pedagógusok 15 perccel, a tanulók 5 perccel 
kötelesek megjelenni. Az óraközi szünetek idejét a Házirend határozza meg. Az óraközi 
szünetek a tanulók pihenésére, a helyiségek szellőztetésére szolgálnak. 

A folyosókon, az iskola udvarán 7.30 órától a tanítás kezdetéig, valamint az óraközi 
szünetekben tanári ügyelet működik. 
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A tanítási órák idejét a tantárgyfelosztás és az órarend tartalmazza. Tanítási órákat elhagyni, 
összevonni csak felettes vezető utasítására szabad.  

A tanuló a tanítási idő alatt csak az osztályfőnök írásos engedélyével hagyhatja el az iskolát, 
melyet a portán be kell mutatnia. 

A hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik, a kiírás szerint a tanulók, dolgozók 
számára, szülők és egyéb szervezetek számára 7.30 – 16.00 óráig. 

Az iskolába belépő szülőket, illetőleg látogatókat el kell igazítani, amelyről a portaszolgálat 
gondoskodik. 

 A tanítási óra zavartalansága érdekében a tanárt és a tanulókat az óráról kihívni 
nem szabad. 

 A tanítási órára idegen személy csak az igazgató (vagy helyettese) engedélyével 
mehet be. 

 A tantermek, tornatermek, tornatermi öltözők nyitását, illetve zárását a tanítási óra 
megkezdése előtt és után az órát tartó tanár végzi. 

 A tantermek kulcsait a tanári szobában kell elhelyezni. 
 Az iskolai foglalkozásokon kívül a tanulók csak tanári felügyelettel 

tartózkodhatnak az épületben, az iskola területén, a tömegközlekedési eszköz 
indulásáig. 

Az elméleti oktatás rendjének további szabályzását az iskola házirendje tartalmazza. 

Az iskola nyitvatartási idején belül reggel 7.30 óra és 16.00 óra között az igazgató és helyettesei 
közül egy vezetőnek az iskolában kell tartózkodnia. 

Az iskola vezetősége tanítási szünetekben a tanulók ügyeinek intézésére minden hét szerdáján 
9.00 órától 13.00 óráig terjedő időszakban ügyeletet lát el. 

3.1.2  A gyakorlati oktatás rendje  

A tanuló gyakorlati képzése minden olyan szakképző iskola vagy gyakorlati képzést folytató 

szervezet által fenntartott és működtetett gyakorlati képzőhelyen megszervezhető és 

folytatható, ahol a gyakorlati követelményekre való felkészítés jogszabályban előírt feltételei 

biztosítottak. 

A szakgimnáziumi vagy szakközépiskolai képzésben a kilencedik évfolyamon a szakmai 

gyakorlati képzést - az összefüggő szakmai gyakorlat kivételével - a szakképző iskolában vagy 

a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló 

tanműhelyében kell megszervezni. Az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés - 

az összefüggő szakmai gyakorlat és az összefüggő szakmai gyakorlaton keletkezett mulasztás 

pótlása kivételével - csak a tanév szorgalmi időszakában szervezhető meg.  

Az őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt - a szakmai gyakorlat igazolatlan mulasztásának 

pótlása kivételével - gyakorlati képzés nem szervezhető.  

A tanuló a megismételt évfolyamon akkor is köteles teljesíteni az összefüggő szakmai 

gyakorlatot, ha azt korábban már teljesítette. 
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A szakképző iskolában az intézményben tartott gyakorlati képzést negyvenöt perces, iskolán 

kívüli gyakorlati képzést hatvanperces tanítási órákkal kell megszervezni.  

Ha a gyakorlati képzés nem iskolában folyik, a tanuló munkarendje igazodik a gyakorlati 

képzést folytató munkarendjéhez.  

Az elméleti és a gyakorlati képzési órák együttes száma kiskorú tanuló esetén a napi hét, 

nagykorú tanuló esetén a napi nyolc órát nem haladhatja meg, és a gyakorlati képzési órákat 

lehetőleg egymást követően kell megszervezni. Kiskorú tanuló napi képzését hat óra és 

huszonkét óra között, folyamatosan kell megszervezni. 

A tanműhelyekben és a tangazdaságban történő gyakorlati oktatás a szakmai képzések 
kerettantervei alapján történik, irányításáért és ellenőrzéséért felelős a gyakorlati oktatásvezető 
és a szakmai igazgató helyettes. A tanulócsoportok munkaidő beosztása a gyakorlati órarend 
szerint történik. 

 A gyakorlati foglalkozások megkezdése előtt a szakoktatók 15 perccel, a tanulók 5 perccel 
előbb munkaruhába öltözve kötelesek megjelenni. Gyakorlati foglalkozásokat elhagyni, 
összevonni csak felettes vezető utasítására szabad! 

A szakmai gyakorlatok az iskola tanüzemében fenntartó által biztosított keretlétszám erejéig 
tanulószerződés keretei között kerülnek megrendezésre. A tanulószerződéses tanulók 
kiválasztása tanulmányi eredményük, mulasztásaik száma és a gyakorlati foglalkozáson és 
elméleti órákon tanúsított magatartás, szorgalom alapján történik az osztályfőnök, a 
szakoktatók véleményének kikérésével. Tanulószerződést iskolánk csak a szintvizsgát 
teljesített vagy érettségivel rendelkező tanulókkal köt. Szintvizsgát annak a szakközépiskolai 
vagy szakiskolai képzésben részt vevő tanulónak kötelező tennie, aki nappali rendszerű 
oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt 
a szakmai képzésben, és nem rendelkezik érettségi végzettséggel. A tanulószerződés a NAK 
ellenjegyzésével válik érvényessé. 

 A tanulószerződéssel kapcsolatos további tudnivalókat a „A tanulószerződés feladatainak 
lebonyolítási rendjének szabályzata” tartalmazza. 
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3.1.3  A kollégium rendje  

a) Hétfő - csütörtök 

A 
tevékenység 

ideje 
A tevékenység megnevezése A tevékenység részletezése 

06.30 Ébresztő-önállóan  

06.45 – 7.30 Reggeli  

07.30 Szobaellenőrzés  éjszakai felügyelő tanár által 

07.30 Indulás az iskolába  

08.00 – 13.30 Kollégium zárva tart  

12.30 – 14.30 Ebéd  

13.30 – 15.40 Ebéd után kimenő, szabadfoglalkozás  

15.00 – 15.45 Tematikus foglalkozások Kötelező és szabadon választott 
foglalkozások – minden nap 

15.45 Létszám- és szobaellenőrzés  

16.00 – 17.00  KÖTELEZŐ SZILENCIUM gyakorló foglalkozások 

17.10 – 18.10 KÖTELEZŐ SZILENCIUM gyakorló foglalkozások 

18.10 – 19.00 Vacsora  

19.00 – 19.45 Tematikus foglalkozások  Kötelező és szabadon választott 
foglalkozások 

20.00 – 21.00 ESTI SZILENCIUM gyakorló foglalkozások 

21.00 – 21.45 Esti teendők  

21.45 Létszámellenőrzés  

22.00 Takarodó, villanyoltás  
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b) Péntek 

A 
tevékenység 
ideje 

A tevékenység megnevezése A tevékenység részletezése 

06.30 Ébresztő-önállóan  

06.45 – 7.30 Reggeli  

07.30 Szobaellenőrzés -  éjszakai felügyelő tanár által 

07.30 Indulás az iskolába  

08.00– 13.00 Kollégium zárva tart  

12.30 – 14.30 Ebéd  

13.00 – 15.00 Hazautazás  

c) Vasárnap 

A 
tevékenység 
ideje 

A tevékenység megnevezése A tevékenység részletezése 

16.00 – 20.00 Visszaérkezés  a visszaérkezett tanulók részére 
szabadfoglalkozás, nevelői engedéllyel 
kimenő 

20.00– 21.00 ESTI SZILENCIUM gyakorló foglalkozások 

21.00 – 21.45 Esti teendők  

21.45 Létszámellenőrzés  

22.00 Takarodó, villanyoltás  

A kollégium elsődleges feladata a tanulók nyugodt iskolába járásának és az iskolai munkára 
való felkészülés nyugodt körülményeinek biztosítása, ezért a napirend az órarendhez igazodóan 
rugalmasan változhat. 

Haza- és visszautazási rend  

A házirendben leírt, a kollégium heti rendjében szereplő általános eltávozás ideje péntek 

délutántól vasárnap 20.00 óráig tart, az ettől eltérő időpontokban csak szülői és nevelőtanári 

engedéllyel lehet hazautazni, illetve visszaérkezni. 
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A szülőnek a tanév elején nyilatkoznia kell gyermeke visszautazásáról. A visszaérkezés 

történhet a tanítást megelőző napon 20.00 óráig, vagy ha visszautazását a tanítást megelőző nap 

20.00-ig megoldani nem tudja, a tanítási nap reggelén 07.30 óráig. 

A visszaérkezés akadályoztatásáról a csoportvezető nevelőtanárt, vagy a kollégium vezetőjét a 

szülőnek/gondviselőnek értesítenie kell. 

A haza- és visszautazás a tanuló, illetve szülei felelőssége.  

A tanuló kérheti a kollégium nyitva tartásának megváltoztatását, ha a hazautazása 

akadályoztatva van (közlekedés, vagy bármely ok), vagy egyéb más kötelezettségét teljesíti 

(vizsga, kirándulás). Szándékát köteles előzetesen jelezni a kollégium vezetőjének. A 

kollégium rendkívüli nyitva tartásáról a kollégiumvezető javaslatára az igazgató dönt.  

A kollégiumból való bennmaradás kötelező esetei 

Indokolt esetben a kollégium nevelőtestülete és az iskola igazgatója megtilthatja a hazautazást. 
Ilyen esemény lehet például természeti katasztrófa, időjárás okozta közlekedési probléma 
(hóvihar) vagy iskolai kötelező rendezvény. 

A hazautazás megtiltásáról a szülőt értesíteni kell.  

3.2 Az iskolai létesítmények és helyiségek használatának rendje 

Az iskola létesítményeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás szem előtt 
tartásával kell használni. 

Ünnepeken az épület lobogózása a műszaki vezető feladata. 

A tanulók és az intézmény valamennyi dolgozója minden esetben köteles betartani az iskola 
belső rendjére vonatkozó rendelkezéseket. Kötelesek megóvni a berendezési és felszerelési 
tárgyak épségét. 

Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős 

 a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért, 
 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 
 az energia-felhasználással való takarékoskodásért, 
 a tűz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 
 az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért. 

Az iskola egész területén a dohányzás szigorúan tilos! 

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

A tantermek rendjéért, berendezéséért az a kijelölt tanteremfelelősök illetve az osztályfőnökök 
felelősek. Az erre vonatkozó kimutatást a tanév helyi rendje tartalmazza. 
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Tanítási idő után tanuló csak külön engedéllyel vagy szervezett foglalkozás keretében 
tartózkodhat az iskolában. A tanítási időn kívüli rendszeres foglalkozásokon való részvételt a 
szülő kéri, amit az osztályfőnök hagy jóvá. A továbbiakról a házirend rendelkezik. 

A szaktantermekben, műhelytermekben, számítógépteremben a felszereléseket, műszereket 
csak szaktanár, szakoktató irányításával lehet használni. ( L.: szakterem használati szabályzat!) 

A tantermek, műhelytermek, kollégiumi helyiségek használatának rendjét az egyes házirendek 
szabályozzák. 

A szertárakat az igazgató által megbízott tanárok kezelik. 

A tanórai foglalkozások után az intézmény tantermeiben, különböző helyiségeiben pedagógusi 
felügyelettel elsősorban tanórán kívül szervezett foglalkozások (szakkör, korrepetálás, 
klubdélután, stb.) tarthatók. A helyiségek rendjéért, biztonságáért, a berendezések épségéért az 
igénybe vevők felelősek. 

Az iskola szertárait, a tornatermeket, a tanműhelyt zárva kell tartani, és csak a tanár jelenlétében 
lehet kinyitni, illetőleg oda belépni. 

A vagyonvédelmi okok miatt a tanítás után, ahol arra lehetőség van, a tantermeket zárni kell.  

Az iskolai könyvtár használati rendjét a könyvtár működési szabályzata tartalmazza. 

A védőnői szobába a tanulók csak orvos vagy védőnő hívására léphetnek be, ott felügyelet 
nélkül nem tartózkodhatnak. 

Az intézmény helyiségeit, amennyiben az a működést nem zavarja, más szervek részére át lehet 
engedni, tartós bérlet formájában vagy alkalomszerűen. 

Az iskolai helyiségek nem oktatási célra való bérbeadásáról az igazgató dönt. 

Bérleti szerződés alapján lehet átadni az intézmény területén lévő helyiségeket. Az 
alkalmanként átengedhető helyiségek: a tornaterem és kiszolgáló helyiségei, a sportudvar, a 
tanebédlő és helyiségei, a kollégium és helyiségei, tantermek, iskolaudvar. 

A helyiségek egyszeri használatára megállapodást kell kötni, amely tartalmazza az átengedés 
feltételeit. A fizetendő díjakat, jogokat és kötelességeket a mindenkor érvényben levő 
jogszabályok alapján kell meghatározni. A bérleti szerződések, az egyszeri átengedésről szóló 
megállapodások megkötése az igazgató, esetenként a kollégiumvezető feladata. 

Az iskolához nem tartozó külső igénybe vevők csak a helyiségek átengedéséről szóló 
megállapodás szerinti időben tartózkodhatnak az épületben. Az igénybe vevőket 
vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési felelősséggel tartoznak. Kötelesek betartani 
az iskolai munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat. 

A tantermekben, az iskola folyosóin, a tornateremben és a tanműhelyekben minden esetben 
biztosítani kell a felügyeletet. A felügyeletet az ügyeletes tanár és az ügyeletes tanulók 
biztosítják. A tanműhelyben a munkaköpeny, munkaruha, védőfelszerelés használata kötelező. 

A kollégium tanulói a tornatermeket, a sportudvart szabadidős tevékenységre a „helyiségek 
órarendje” szerint vehetik igénybe, de csak nevelőtanári felügyelettel. 

3.2.1 Nem jogviszonyban állók belépése 

Az iskolába belépni csak a portás engedélyével lehet. A portás a belépő nevét, a belépés és a 
távozás idejét az erre a célra szolgáló naplóban rögzíti. Külön naplóba kerül rögzítésre a 
dolgozók, a kirendelt dolgozók, a tanfolyamokra érkező hallgatók és a vendégek érkezése és 
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távozása. Azok a tanulók, akik 8 óra után késve érkeznek, illetve utolsó tanítási órájukat 
megelőzően távoznak, szintén regisztrálásra kerülnek. A portás a szülőket, vendégeket a 
megjelölt helyre küldi. 

A kollégiumba idegenek csak a portás engedélyével léphetnek be. 

Az iskola portáján keresztül gépkocsival belépővendég a parkolóban helyezi el gépkocsiját. A 
portás a gépkocsi rendszámát, a beléptetés és a távozás idejét az erre rendszeresített naplóban 
rögzíti. 

Az iskola belső udvarára csak külön igazgatói engedéllyel jöhet fel gépjármű. 

3.2.2 Az iskolai vagyon kezelése 

Az intézet a tulajdonában vagy kezelésében lévő valamennyi vagyontárgy védelméről, 
rendeltetésszerű használatáról 

 a számviteli nyilvántartások, 
 az intézet működési sajátosságaihoz igazodó ügyviteli eljárások, 
 vagyonvédelmi berendezések, 
 tűzvédelmi előírások betartása útján gondoskodik. 

A számviteli nyilvántartásokat a mindenkor érvényben lévő pénzügyi-számviteli előírásoknak 
megfelelően kell kialakítani. 

Az ügyrendben kell szabályozni a vagyontárgyak használatával kapcsolatos eljárásokat. 
(Leltározási szabályzat, Selejtezési szabályzat, stb.) 

Az oktató-nevelő munka során használatos eszközöket egyéni felelősséggel kell használatba 
adni. Így pl. a szemléltetőeszközöket, szertári felszereléseket. 

A szakmai munkaközösség szertárában elhelyezett eszközöket a munkaközösség tagjai közösen 
használják. 

A munkaközösség a használatában lévő valamennyi vagyontárgyért anyagilag kollektívan 
felelős. 

Nagy értékű gépek, munkaeszközök, szerszámok egyéni felelősséggel használhatók. 

A használat közben szándékosan okozott kárt meg kell téríteni. 

A vagyonvédelmi berendezések biztosítása, karbantartása a műszaki vezető feladata. 

A tűzvédelmi feladatokat megbízott tűzrendészeti felelős látja el. 

Munkáját a mindenkor érvényes törvényes előírásoknak megfelelően teljes anyagi- és erkölcsi 
felelősséggel végzi. 

 

3.2.3 A vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos előírások 

Az intézmény vagyonnyilatkozatok kezelésének helyi szabályait - az Egyes 

vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján - 

vagyonnyilatkozatok kezelésének szabályzatában határozom meg 
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Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 4. §-ának 

figyelembe vételével az intézménynél közszolgálatban álló személyek vagyonnyilatkozattételi 

kötelezettsége a következők. 

A közszolgálatban álló személynek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége lehet az alábbi az 

okokból : 

- a közszolgálatban álló személy (önállóan, vagy testület tagjaként) javaslattételre, 
döntésre vagy ellenőrzésre jogosult közbeszerzési eljárás során /3. (1) b)/, 

 
- a közszolgálatban álló személy (önállóan, vagy testület tagjaként) javaslattételre, 
döntésre vagy ellenőrzésre jogosult feladatai ellátása során /3. (1) c)/ - költségvetési vagy 
egyéb pénzeszközök felett. 

Az intézményben foglalkoztatottak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége a következő: 

Munkakör 
megnevezése 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség oka 

3.§ (1) bekezdés b, pont   3.§ (1) bekezdés c pont 

Magasabb vezető (igazgató) x  x 

Vezető beosztások:     

Igazgató-helyettesek x   x 

Gazdasági vezető x   x 

Egyéb munkakörök:     

Pénzügyi ügyintéző x    

Kollégiumvezető x   x 

Felnőttképzési vezető x   x 

Műszaki vezető            x    
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3.3 Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyomány ápolással kapcsolatos 

feladatok 

Az iskolai ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények a tanítási év során a következők 
lehetnek: 

 az iskola működésével kapcsolatos rendezvények, 
 tanévnyitó, tanévzáró ünnepély, 
 szalagavató, 
 ballagás, 
 állami ünnepek, 
 az iskola képzésével összefüggő szakmai napok, 
 diáknap, 
 kulturális és sportrendezvények. 

Az első tanítási napot megelőzően tanévnyitó (az első tanítási napon tanév eleji tájékoztató), az 
utolsó tanítási napot követő héten pedig tanévzáró ünnepély tartható. 

Az ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények időpontját, a rendezésért felelősöket az iskolai 
munkaterv tartalmazza. 

Az iskolai ünnepélyeken a nevelőtestület és a tanulóifjúság megjelenése megfelelő öltözetben 
kötelező. 

A tanítási idő alatt megtartott ünnepélyek, megemlékezések a diginaplóba bevezetésre 
kerülnek. 

A nemzeti ünnepet megelőző utolsó munkanapon az iskolában központi ünnepséget kell 
szervezni, amelynek műsorszámait az iskola tanulói és pedagógusai adják. 

Öt évenként érettségi találkozó megszervezéséhez az iskola segítséget nyújt, ezzel is tartja a 
kapcsolatot a volt tanítványokkal.  

3.4 A tanulói jogviszony létesítése 

A tanulók felvétele 

A tanév rendjéről kiadott, az illetékes miniszter által szabályozott módon történik a felvételi 
eljárás rendje, az általános felvételi eljárás rendje az általános felvételi eljárás keretében. 

Az iskolánkba jelentkezett tanulók felvételét az igazgató által kijelölt ügyintéző végzi. 

A tanulók beiratkozása 

Az iskola 9. évfolyamára felvett tanulónak személyesen kell beiratkoznia. Beiratkozáskor a 
tanuló köteles bemutatni személyi igazolványát, valamint szakgimnáziumi (13-14. évfolyam) 
és szakközépiskolai tanulók esetében az egészségügyi alkalmasságot igazoló vizsgálat 
eredményét. 

A beírás idejét az iskola a felvételi értesítésben közli. Ha a tanuló a felvételi értesítésben 
megjelölt időpontban elfogadható ok miatt nem iratkozott be, a pótbeírás alkalmával kell beírni. 

A beírás ideje a tanév rendjében meghatározott napokon, a pótbeírás a tanév kezdetét 
megelőző munkanapig meg kell történjen. 

A beíró bizottság a bemutatott okiratok alapján egyezteti a tanuló adatait. 
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Az átvett bizonyítványokat az osztályfőnökök szeptember 30-ig átvételi elismervény ellenében, 
visszaadják a tanulónak. A beírás tényét a tanuló felvétele alapjául szolgáló bizonyítványba be 
kell jegyezni. 

A tanévet eredményesen befejező tanulókat átírják a következő magasabb évfolyamba. 

A létszámot az első tanítási napon az osztályfőnökök egyeztetik. 

Az évfolyamismétlésre bukott tanulók osztályba sorolásáról az illetékes igazgatóhelyettes 
dönt.  

A tanév közben más iskolából áthelyezett tanulót a megküldött törzslap alapján kell beírni. 

Iskolaváltoztatás, más iskolából azonos szakra és évfolyamra, gyakorlati képzőhely-
változtatás 

A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van. Átvételkor a tanuló a 
beiratkozáshoz szükséges iratokat köteles bemutatni. 

Szakmaváltoztatás csak a következő tanév elején lehetséges. Iskolaváltoztatás vagy a tanulói 
jogviszony szüneteltetése vagy megszűnése esetén, a tanuló a használatra kapott felszerelési 
tárgyakkal köteles elszámolni. 

Gyakorlati képzőhely 

Szakmaváltoztatás csak a következő tanév elején lehetséges. Gyakorlati képzőhely 
változtatásra csak a „Tanulószerződés”-t vagy az „Együttműködési Megállapodás”-t aláírók 
közös megegyezésével történő módosítás alapján kerülhet sor. 

3.5 A kollégiumi tagsági viszony létesítése és megszűnése: 

A kollégiumi elhelyezést iskolánk leendő tanulója: 

 a mindenkori felvételi eljárási rend szerint az iskolai felvételi jelentkezési lapon 
jelzi, 

 majd az erre a célra rendszeresített kollégiumi felvételi jelentkezési lapon, írásban 
kéri. 

 A már kollégista tanulónak az írásbeli kérelmet minden tanévben előzetesen 
meghatározott időben, kiskorú tanuló esetén szülői aláírással együtt kell az 
intézmény vezetőjének benyújtani.  

 A kollégiumi elhelyezést a gyámhatóság is kezdeményezheti.  
 A felvételről a kollégiumvezető javaslatára az intézmény igazgatója dönt. 

 A kollégiumi tagság egy tanévre szól. A kollégiumi tagság jogokkal és kötelességekkel jár. 

A kollégiumi tagság megszűnik: 

 A mindenkori tanév végén (augusztus 31.). 
 A tanulóviszony megszűnésével. 
 A szülő írásos kérvénye alapján. 
 Fegyelmi eljárás következtében, ha azt a fegyelmi büntetés előírja. 
 A tanuló és a szülő közös írásos kérvénye alapján, amennyiben a tanuló kiskorú és 

közös háztartásban él szüleivel. 
 A tanuló írásos kérvénye alapján, amennyiben nagykorú és önálló háztartásban él. 
 A gyermek és ifjúságvédelmi szervek, pártfogók írásos kérése alapján.  
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3.6 A fegyelmeztető intézkedések, a fegyelmi büntetések formái  

Azt a tanulót, aki a Házirend előírásait, iskolai munkarenddel kapcsolatos kötelezettségeit 
szándékosan megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az iskola jó 
hírnevének, fegyelmező intézkedésben kell részesíteni az Nkt. 58. § alapján. 

A fegyelmi eljárás szabályait a 20/2012. EMMI rendelet 53.§-60.§ része tartalmazza. 

A fegyelmező intézkedés a fegyelmi büntetést megelőző nevelési eszköz. 

Alkalmazásakor figyelembe kell venni a tanulók életkori sajátosságait és a terhére rótt 
kötelességszegés súlyát. 

A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elvét kell érvényesíteni. 

A tanulóval szemben a következő fegyelmező intézkedések hozhatók: 

 szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés, 
 osztályfőnöki vagy igazgatói írásbeli intés, 
 megbízatás visszavonása. 

A fegyelmező intézkedések közül figyelmeztetést a nevelőtestület minden tagja adhat. Az 
írásbeli figyelmeztetéseket, intéseket a diginaplóba kell bejegyezni. A fegyelmező 
intézkedéseket és a hozzájuk rendelhető következményeket az iskolai Házirend tartalmazza. 

Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez 
elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított 
és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. 
 Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél, 
kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított 
tanuló, kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. A fegyelmi 
eljárás megindítását megelőzően a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, ha a 
kötelességszegéssel gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét írásban fel kell hívni az 
egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az 
értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az 
egyeztető eljárás lefolytatását. Amennyiben az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, 
továbbá, ha a bejelentés iskolába, kollégiumba történő megérkezésétől számított tizenöt napon 
belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást le kell folytatni. 
Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás 
alkalmazását elutasíthatja. 
Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető eljárásban 
írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél kezdeményezésére az írásbeli 
megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de 
legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet 
elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás 
folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli 
megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban 
foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli 
megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni. 
Az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója felel, a technikai feltételek 
biztosítása (így különösen megfelelő terem rendelkezésre bocsátása, egyeztető felkérése, 
értesítő levél kiküldése) a nevelési-oktatási intézmény feladata. 
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Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit a sérelmet elszenvedő fél és a 
kötelességszegő tanuló egyaránt elfogad. 

A fegyelmi büntetés lehet: 

 megrovás, 
 szigorú megrovás, 
 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása, 
 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 
 eltiltás a tanév folytatásától, 
 kizárás az iskolából. 

Tanköteles tanulóval szemben az 5. és 6. pontban meghatározott fegyelmi büntetés nem 
alkalmazható, az áthelyezés másik iskolába pedig csak akkor, ha az iskola igazgatója a másik 
iskola igazgatójával megállapodott. 

A fegyelmi büntetést megrovás, szigorú megrovás és meghatározott kedvezmények, juttatások 
csökkentése esetén az igazgató, a többi esetben a nevelőtestület (mely a döntési jogkörét 
átruházhatja egy három tagú fegyelmi bizottságra) hozza. 

Eltiltás a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható ki, ha a tanév végi osztályzatokat 
már megállapították. 

Ha a kizárás az iskolából fegyelmi büntetést megállapító határozat a tízedik évfolyam, illetőleg 
a középiskola utolsó évfolyamának sikeres elvégzése vagy a szakképző iskola utolsó 
szakképzési évfolyamának sikeres elvégzése után válik végrehajthatóvá, a tanuló nem 
bocsátható érettségi vagy szakmai vizsgára. A megkezdett vizsgát nem fejezheti be addig az 
időpontig, amíg a kizárás fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. 

A fegyelmi eljárásba, ha a tanuló tanulószerződést kötött, be kell vonni az érdekelt munkáltatói 
érdekképviseleti szervet. A fegyelmi eljárás során a tanulóközösség véleményét is be kell 
szerezni. 

A fegyelmi eljárás során a tanulónak joga van arra, hogy meghallgassák, és biztosítani kell, 
hogy védekezhessen. Az eljárás során a szülő vagy megbízottja jelenlétét biztosítani kell. 

A gyakorlati képzés során elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást az iskolában kell 
lefolytatni. 

A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható 
meg. Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a kötelezettségszegéstől számítva három hónap 
eltelt. 

A fegyelmi tárgyalás nyilvános. Az eljárás megindításáról és a tárgyalás időpontjáról a kiskorú 
tanuló szülőjét értesíteni kell. 

A fegyelmi büntetés hatálya meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve 
megvonása fegyelmi büntetés esetén hat hónapnál, áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba 
vagy iskolába, eltiltás a tanév folytatásától és a kizárás fegyelmi büntetések esetén tizenkettő 
hónapnál nem lehet több. 

A fegyelmi büntetés végrehajtása legfeljebb hat hónap időtartamra felfüggeszthető. 
Végrehajtani csak jogerős fegyelmi határozatot lehet. 

A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni, valamint az osztálynapló 
megjegyzés rovatába be kell jegyezni. 

A kollégista tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések formái és rendje 
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Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, a házirend előírásait 
megszegi, igazolatlanul mulaszt, vagy viselkedésével árt az iskola jó hírnevének, fegyelmező 
vagy fegyelmi intézkedésben kell részesíteni. 

Ha a tanuló kötelességét vétkesen súlyosan megszegi, vele szemben fegyelmi eljárást kell 
indítani. 

Súlyos és kiemelkedően veszélyes jogellenességnek minősülő tevékenységek: 

 agresszió; 
 mások tulajdonának elvétele (lopás); 
 az iskolai vagy egyéb tulajdon szándékos megrongálása; 
 mások emberi méltóságának súlyos és szándékos megsértése; 
 kábítószer használata, terjesztése; 
 gyógyszerrel, mérgező anyaggal, mások testi épségét veszélyeztető eszközzel való 

visszaélés; 
 alkoholfogyasztás; 
 a dohányzási tilalom megszegése. 

A fegyelmi eljárást a közoktatási törvény fegyelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően az 
iskolai Házirendben foglaltak betartásával kell lebonyolítani. 

3.7 Tanulók kártérítési felelőssége 

Ha a tanuló tanulmányai folytatásával összefüggésben az iskolának vagy a gyakorlati képzés 
szervezőjének jogellenesen kárt okoz, kártérítéssel tartozik. 

Az iskola igazgatója az okozott kár felmérése után a tanulót vagy kiskorú tanuló esetén a szülőt 
tájékoztatja, és ezzel egyidejűleg felszólítja az okozott kár megtérítésére. 

Ha a felszólítás nem vezet eredményre, az iskola a szülő ellen pert indíthat. 

A kártérítés mértékét a 20/2012. EMMI rendelet 61.§ és az Nkt. 59.§ (1)-(2) alapján kell 
meghatározni. 

Ha a tanulót éri kár az iskolai tanulmányok folytatásával összefüggésben vagy a gyakorlati 
képzés során, az iskola vagy a gyakorlati képzés szervezője köteles a kárt megtéríteni, kivéve 
ha kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok illetve a károsult szándékos magatartása 
okozta. 

Arra a tanulóra, aki tanulószerződést kötött, a gyakorlati képzés szervezőjének illetve a 
tanulónak okozott kár megtérítésére a szakképzési törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

3.8 A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái, rendje, időbeosztása 

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, 
valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével - tanórán kívüli egyéb 
foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés önkéntes, az 
év elején történik, és egy tanévre szól. A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és 
helyettesei rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról 
diginaplót kell vezetni. A szakkörök, egyéb délutáni foglalkozások időrendjének kialakításakor 
az érintett tanárok és tanulók számára legalább 15 perc ebédszünetet kell biztosítani. 
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A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportokat a magasabb szintű képzés igényével a 
munkaközösség-vezetők és az igazgató egyeztetése után lehet meghirdetni. Ezek vezetőit az 
igazgató bízza meg. A foglalkozások időpontjáról és a látogatottságról diginaplót kell vezetni. 

 

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

 kollégiumi szilencium, 
 kollégiumi szabadon választható foglalkozás, 
 tantárgyi szakkörök, tehetséggondozás, 
 iskolai sportegyesület, 
 gyógy-testnevelés, 
 tanulmányi, szakmai, kulturális sportversenyek, 
 korrepetálás, felzárkóztató foglalkozások, 
 továbbtanulásra előkészítő foglalkozás, 
 diáknapok, 
 klubdélutánok, énekkar, 
 iskolai könyvtár, 
 tanfolyamok, 
 tanulmányi kirándulás, 
 étkezési lehetőség. 

Kollégiumi szilencium szervezése minden évfolyamon történik. A szorgalmi időszak alatt 
működik tanítási napokon, a tanórákra történő felkészítés és felzárkóztatás céljából 16.00 – 
19.00 óráig kollégiumban lakó tanulók részére, amelyen a részvétel - a szabadszilenciumos 
tanuló kivételével - kötelező. Indokolt esetben a tanuló tanulószobai felvétele tanév közben is 
lehetséges. A tanulószobára minden jelentkező tanulót fel kell venni. 

Kollégiumi szabadon választható foglalkozás: pedagógus által irányított foglalkozás, 
amelyet a lehetséges kollégiumi kínálatból választott tanulói igény alapján a kollégium köteles 
megszervezni, és amelyen a tanuló választása alapján köteles részt venni. A kollégiumi 
neveléshez és oktatáshoz, a szabadidő eltöltéséhez szervezett legalább nyolc tanulóból álló, 
pedagógus vagy a kollégium vezetője által megbízott személy által irányított tanulóközösség 
számára tartható tevékenység, melynek időkerete 60 perc. 

A szakköri foglalkozásokon a szakkörvezetők segítséget nyújtanak a tehetséges tanulóknak 
ahhoz, hogy a kötelező tananyag elsajátítása mellett azokhoz kapcsolódó, azt kiegészítő 
ismeretekre tegyenek szert. Az iskola a hagyományoknak megfelelő szakköröket hirdeti meg, 
de a tanulók és a szülők újak szervezését is kezdeményezhetik. Az indítandó szakkörök számát 
az iskolai anyagi lehetőségek és a diákok érdeklődése szabja meg. Arról, hogy mely szakkörök 
legyenek térítésmentesek, a szakmai munkaközösség véleményének meghallgatásával az 
igazgató dönt. A szakköri foglalkozások legkésőbb októberben kezdődnek, és a szorgalmi 
időszak végéig tartanak. A szakkörök munkaterv alapján működnek, amelyet pályázat 
formájában nyújtanak be. 

A szakkörök vezetőit az igazgató bízza meg. 

A szakkörvezetők a foglalkozásokról szakköri naplót vezetnek. 

A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységét a testnevelő tanárok szervezik. A tanulók 
részvétele önkéntes. Törekedni kell arra, hogy a foglalkozásokon minél nagyobb számban 
vegyenek részt a minőségi sport-utánpótlás nevelése érdekében.  
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A sportegyesület működéséhez szükséges sportköri támogatás összegét tanévenként a 
tantestület egyetértésével kell megállapítani. 

A tanulók részt vehetnek iskolán kívüli szervezet, sportegyesület munkájában. A részvételt az 
osztályfőnöknek be kell jelenteni. 

Az osztályfőnök azt a tanulót, akinek iskolán kívüli tevékenysége káros a fejlődésére, 
tanulmányi előmenetelére, javasolhatja a sport és egyéb tevékenységtől való eltiltásra. 

A mindennapos testedzés keretén belül történik az iskola lehetőségének és hagyományainak 
megfelelően kialakult sportágakban a háziversenyek, az iskolák közötti versenyek és 
házibajnokságok lebonyolítása. 

A szakkörök vezetőjét az igazgató bízza meg. 

A megbízást ellátók szakmailag és pedagógiailag felelősek a szakkörök működéséért. Éves 
munkaprogramot dolgoznak ki, amelyet a területekért felelős igazgatóhelyettesek hagynak 
jóvá. 

Az iskola tanulói rendszeresen bekapcsolódhatnak a különböző megyei, országos szakmai, 
tantárgyi versenyekbe. 

Ezeket megelőzően a munkaközösségek házi tanulmányi versenyeket szervezhetnek. 

Az igazgató gondoskodik arról, hogy a különböző tanulmányi, sport és kulturális 
versenyeken győztes, illetőleg helyezést elért tanulók eredményes szereplését az egész 
iskolaközösség megismerje. 

A gyógytestnevelési foglalkozásra kötelezettek névsorát az iskolaorvos készíti el a védőnő 
közreműködésével. A foglalkozáson való megjelenés kötelező, a tanulók ellenőrzése az 
osztályfőnök és testnevelő tanár feladata. 

Tantárgyi korrepetálások a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével, a szaktanárok 
javaslatai alapján szervezhetők. 

Az érettségi vizsgára, alapvizsgára, a szakmai vizsgára történő felzárkóztató vagy felkészítő 
foglalkozásokat elsősorban a gyenge előképzettségű és az előírt tananyag elsajátításában 
lemaradást mutató tanulók részére kell szervezni. 

Tanfolyamokat az iskola a tanulók érdeklődésének és a szaktanár vállalkozásának 
függvényében indít. Az iskola által szervezett tanfolyamokon való részvételt a szülő írásban 
kéri. A tanfolyamok önköltségesek, a térítési díj félévenként előre fizetendő. 

A nem kötelező tanórai foglalkozásokat az iskola a közoktatási törvény által biztosított 
heti időkeretben szervezi, és ezt a tantárgyfelosztásban megtervezi. 

Az egyéni képességek és igények kielégítése érdekében szervezett csoportok átlaglétszáma 11-
12 fő. 

A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését célozza. 

A tanulók intézményi, városi, regionális és országos meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, 
szaktanári felkészítést igénybe véve. A meghirdetett országos versenyekre a felkészítésért, a 
szervezésért, a nevezésért a szaktárgyi munkaközösségek és az igazgatóhelyettesek felelősek. 

A helyi versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért a szakmai 
munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek.  
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A munkaközösség-vezető gondoskodik arról, hogy a különböző tanulmányi, sport és kulturális 
versenyeken győztes, illetőleg helyezést elért tanulók eredményes szereplését az egész 
iskolaközösség megismerje.  

Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek terveit az éves munkaterv tartalmazza a 
műsor elkészítéséért felelős munkaközösség megnevezésével. Az ünnepségeken az iskola 
tanulói a Házirendben leírtaknak és a szóbeli utasításoknak megfelelő öltözékben és rendben 
kötelesek megjelenni. 

A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanuló számára önkéntes. Az intézmény 
együttműködik a területileg illetékes történelmi egyházakkal. Megfelelő létszámú 
foglalkozáshoz tantermet biztosít. A tanulók hit- és vallásoktatását az egyházi jogi személy által 
kijelölt hitoktató végzi. 

Az iskola énekkara sajátos diákkörként működik, vezetője az igazgató által megbízott 
kórusvezető tanár. Elsősorban az egyén közös éneklésének igényét hivatott kielégíteni, de az 
iskolai, és városi kulturális rendezvények színesítését is szolgálja. A kóruspróbák, zenekari 
próbák meghatározott időben tarthatók.  

Az iskola könyvtára nyitvatartási idejében, valamint könyvtári tanórákon áll a tanulók 
rendelkezésére. Használati rendjéről a Házirend intézkedik.  

Tanulmányi kirándulások 

A diákok részére tanulmányi kirándulásokat lehet szervezni, melynek célja: 

 a természet és a hazai kulturális örökség megismerése, 
 a tanulók közösségi életének fejlesztése, 
 a tananyag speciális elsajátítása, bővítése. 

A tanmenetekben tervezett tanulmányi kirándulás igazgatói engedéllyel szervezhető. Egy-egy 
órára a szaktanár, az illetékes igazgatóhelyettes előzetes engedélyével üzemlátogatást, 
múzeumlátogatást szervezhet. 

A gyakorlati oktatás tanmenetében ütemezett tanulmányi kirándulás, üzemlátogatás a 
szakoktató szervezésében a szakmai igazgatóhelyettes előzetes engedélyével történhet. 

A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének szerves, 
pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes és egyben olcsó 
megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében. A tanulmányi kirándulások 
szervezésének és lebonyolításának kérdéseit igazgatói utasításban kell szabályozni. 

A tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatos szabályok: 

 a kirándulásra részletes tervezetet kell készíteni, jóváhagyásra le kell adni az 
igazgatónak; 

 osztálykirándulásra két tanítási nap használható fel; 
 a szülőkkel szülői értekezleten kell egyeztetni a kirándulás szervezési kérdéseit; 
 költségkímélő megoldást kell választani; 
 a kirándulás várható költségeiről a szülőket írásbeli értesítés útján kell tájékoztatni, 

és írásban nyilatkoztatni a kirándulás költségeinek vállalásáról; 
 a szorgalmi időben szervezett kirándulás minden tanuló számára ajánlott. Aki 

elfogadható okkal itthon marad, annak a párhuzamos osztály óráit kell látogatni. A 
jelzés nélküli távolmaradást igazolatlan hiányzásnak kell tekinteni; 

 a kiránduláshoz annyi kísérőt kell biztosítani, amennyi a program zavartalan  
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lebonyolításához szükséges - a kísérő pedagógusok száma 15 fő alatt 1 fő, azon felül 
minden 15 fő esetén  plusz 1 fő; 

 a kiránduláson részt vevő pedagógusok elszámolásáról külön jogszabály 
rendelkezik; 

 a kirándulás, tanítási napnak minősül. A tanár a kiránduláson az órarend szerint óráit 
teljesíti; 

 a kirándulások előtt a tanulókkal ismertetni kell a balesetvédelemre vonatkozó 
előírásokat, és fel kell hívni a tanulók figyelmét a közlekedési szabályok betartására 
és a lehetséges baleseti forrásokra; 

 a kirándulásra a kísérő pedagógusok elsősegélynyújtó felszerelést kötelesek vinni; 
 a kirándulást úgy kell szervezni, hogy az semmiképpen ne essen az utolsó tanítási 

hétre. 
 Az autóbusszal történő utazások esetében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy 

a lehetőségekhez képest kerüljük az éjszakai utazásokat. 

Külföldi utazások, kirándulások 

Szervezett külföldi kapcsolatok révén a tanulók jobban elmélyülhetnek a tanult idegen 
nyelvekben, megismerhetik az adott országban élő embereket. Külföldi utazások az igazgató 
engedélyével és pedagógus vezetésével, a szülők hozzájárulásával szervezhetők. Tanítási 
időben a külföldi utazáshoz – melynek célja tanulmányi továbbképzés, kulturális, sport és 
szakmai rendezvény – az igazgató engedélye szükséges. A kérelmet egyéni utazás előtt a szülő, 
csoportos utazás esetén a csoport vezetője az utazás előtt legalább 1 hónappal köteles az 
igazgatónak írásban benyújtani.  

Külföldi tanulmányi lehetőség 

Amennyiben a szülő külföldi közoktatási intézményben kívánja taníttatni gyermekét – a 
gyermek tanulói jogviszonya a magyarországi iskolában szünetel, amelyről az iskola igazgatója 
határozat formájában dönt. 

A tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását a gyermek nyilvántartása, 
tankötelezettsége teljesítésének céljából be kell jelenteni a lakóhely szerint illetékes járási 
hivatalnak, hogy a gyermek 3 hónapon túl külföldön tartózkodik. 

A külföldön megkezdett tanulmányok Magyarországon történő folytatása esetén a külföldi 
tanulmányok beszámításáról és a különbözeti vizsgatételi kötelezettségről a hazai iskola 
igazgatója dönt. Diákjainknak hazaérkezésük után a külföldön töltött idő, illetve a tantárgyak 
beszámíthatósága alapján osztályozó-, illetve különbözeti vizsgát kell tenniük az igazgató által 
meghatározott időben, és a nevelőtestület által meghatározott módon, a megadott feltételek 
szerint. 

Kulturális programok látogatása 

Az osztályfőnökök alapvető feladata közé tartozik tanulóik ízlés- és jellemformálása, művészeti 
nevelése, amelyhez nagy segítséget nyújtanak a múzeum-, színház-, mozi-, kiállítás- és 
tárlatlátogatások. Ezekhez az igazgató engedélye szükséges. Ha a kulturális rendezvény 
látogatása anyagi vonzattal jár, be kell szerezni a szülők engedélyét. 

Egyéb programok, rendezvények szervezése 

Az iskola tanulói közösségei (osztályközösségek, diákkörök, szakkörök, stb.) egyéb 
rendezvényeket is szervezhetnek. Az egyéb jellegű rendezvények lebonyolításához akkor kell 
kérvényt benyújtani az intézmény vezetőjéhez, ha a tanulók az iskola helyiségeit igénybe 
kívánják venni, illetve amennyiben a rendezvény időtartama érinti a tanítási időt. 
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Kedvezmények nyelvvizsgára, nemzetközi vizsgára 

Nyelvvizsgára és egyéb nemzetközi vizsgára történő intenzív felkészülés céljából a tanuló a 
vizsganapokon kívül két tanítási napot vehet igénybe.  

 

Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények: 

 A tanuló az országos versenyek előtt három tanítási napot fordíthat felkészülésre, ha a 
szaktanár és az igazgató ezt indokoltnak látja. Az igénybevétel módját és idejét 
szaktanár határozza meg. A szaktanár tájékoztatja az osztályfőnököt a felkészítésre 
fordított napok számáról és dátumáról, valamint a verseny időtartamáról. Az országos 
középiskolai versenyek 2. és 3. fordulójába jutott diákok a versenyek előtt három napot 
fordíthatnak a felkészülésre. A megyei és országos szervezésű versenyek iskolai 
fordulójára szabadnap nem jár, a kedvezményekre vonatkozóan a következő 
bekezdésben foglaltak tekintendők irányadónak.  

 Versenyeken résztvevő tanulókról szaktanár köteles tájékoztatni az igazgatóhelyettest, 
az osztályfőnököt és az érintett szaktanárokat a versenyzők nevéről és a hiányzás pontos 
idejéről.  

 Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban a szaktanár javaslatának 
meghallgatása, vagy kikérő alapján az igazgató dönt. A döntést követően a szaktanár és 
az osztályfőnök az előzőekben leírt módon jár el.  

 A felsőfokú oktatási intézmények által szervezett nyílt napon egy tanuló legfeljebb 
három intézményben vehet részt. Ettől csak igen indokolt esetben lehet eltérni az 
osztályfőnök javaslata s az igazgatóhelyettes döntése alapján.  

3.9 A mindennapi testedzés formái, az iskolai sportegyesület és az iskola 

vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje 

Az Nkt. 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg. 
Az iskolai sportkör feladatait - az iskolával kötött megállapodás alapján - az iskolában működő 
diáksport egyesület látja el. 

3.9.1 A rendszeres egészségügyi felügyelet és az ellátás rendje 

Az iskola vezetősége az iskolánkhoz beosztott orvos segítségével megszervezi a tanulók 
rendszeres iskolaorvosi szűrését. 

Védőnő heti két munkanapon a tanulók rendelkezésére áll. 

A szakmai alkalmassági vizsgálatot a szakképző évfolyamokon az iskolaorvos éves munkaterv 
szerint végzi. Az általánosítható tapasztalatokról tanévenként tájékoztatja az iskolavezetést. 

3.9.2 Az iskola egészségügyi feladatai 

 a tanulók egészségvédelme, az egészségügyi előírások és rendszabályok betartása 
az iskola minden dolgozójának kötelessége; 
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 az iskolaorvosi rendelő és védőhelyiség céljára megfelelő helyiségről az igazgató 
gondoskodik; 

 a kollégium egészségvédelmével kapcsolatos kérdéseket külön rendelkezés 
szabályozza; 

 az intézmény valamennyi balesetveszélyes helyiségében mentődobozt kell 
elhelyezni; 

 az iskolaorvos törekszik a fertőző betegségek megelőzésére; 
 az iskolai ápolónő megszervezi és ellenőrzi a dolgozók évenkénti kötelező 

szűrővizsgálaton való megjelenését; 
 az iskolaorvos és az iskolai védőnő egészségügyi felvilágosító előadásokat tarthat; 
 az iskolai védőnő gondoskodik a beteg tanulók ellátásáról; 
 ha a tanuló üzemi baleset miatt a szakma folytatására alkalmatlanná válik, az iskola 

elősegíti, hogy tanulmányait más szakmában folytathassa. 

3.10 A kötelező időszakos orvosi vizsgálatra vonatkozó térítési díjakat a 

mindenkor érvényben lévő rendeletek szabályozzák. 

3.10.1 A kollégium egészségügyi feladatai 

Ha a tanuló bármilyen betegség tüneteit észleli magán (láz, hasmenés, kiütés), az ügyeletes 
tanárnál kell jeleznie (a továbbiakban az illetékes tanár). 

Az illetékes tanár kötelessége: 

a szükséges intézkedéseket megteszi: 

 sürgős esetben az iskolaorvostól orvosi ellátást kér vagy mentőt hív; 
 enyhe tünetek esetén a tanulót vagy tanulókat az ügyeletes nevelő az 

iskolaorvoshoz irányítja vizsgálatra; 
 Lázas beteg esetén a gépjármű-ügyintézőtől gépjárművet igényel, és gondoskodik a 

tanuló orvoshoz szállításáról; 
 A tünetekkel jelentkező tanuló nevét, azonosító adatait és a jelzett betegség tüneteit 

a betegnaplóba bejegyzi. A betegnaplót az orvosi vizsgálatra jelentkező tanulók 
kötelesek magukkal vinni, vizsgálatkor az orvosnak átadni, illetve az ügyeletes 
nevelőnek visszaszolgáltatni. 

Amennyiben a diák az iskolában szorul orvosi ellátásra, és hazautazása ekkor válik szükségessé, 
hazautazásáról köteles közvetlenül vagy közvetve az osztályfőnök által tájékoztatni a kollégium 
vezetőjét vagy csoportnevelőjét. 

Betegség esetén a tanuló a kollégium elkülönített betegszobájában kap elhelyezést. A 
felügyeletről a kollégium gondoskodik. 

A szükséges orvosi ellátásról gondoskodás után az illetékes tanár, vagy a kollégiumvezető 
értesíti a szülőt, hogy a beteg gyermekéért érte jöhet és otthonába szállíthatja. 

Az egészségügyi ellátás igénybevétele érdekében minden tanuló köteles magánál tartani a TAJ-
kártyáját. 

Az iskolavédőnőt a tanulók egyéni kérdéseikkel az orvosi szoba ajtaján kifüggesztett 
időpontokban felkereshetik, és tanácsot kérhetnek.  
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3.10.2 Munkavédelem 

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért, tervszerű 
javításáért, a munkavédelmi felkészültség rendszeres ellenőrzéséért, továbbá a dolgozók és a 
tanulók egészségét és testi épségét fenyegető veszélyek elhárításához szükséges megelőző 
intézkedések megtételéért az iskola igazgatója egy személyben felelős. Az igazgató a jogkörét 
az igazgatóhelyettesre, munkavédelmi vezetőre csak a felelősségének érintetlenül hagyása 
mellett ruházhatja át. (MVSZ. II. fejezet) 

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételének biztosításáért saját munkaterületén 
minden vezető felelős, (igazgatóhelyettes, szakmai igazgatóhelyettes, kollégiumvezető, 
műszaki vezető, javítóműhely-vezető, tanár, szakoktató, tanulót foglalkoztató dolgozó). 

A gépek, berendezések üzemeltetési engedélyét az iskola műszaki vezetője adja ki, amelyet 
előzőleg az igazgató érvényesít. 

Megbízás alapján a munkavédelmi vezető végzi az intézmény egészére kiterjedően a MVSZ-
ban rögzített tevékenységet.  

3.11 Felnőttoktatás (esti, levelező képzés) 

A felnőttoktatást a 2011. évi CXC. köznevelési törvény 60. §-ban meghatározottak alapján 
végezzük. 

Az esti tagozat működése 

Esti tagozaton a tanulmányi idő két év. Az esti tagozatra felvehető és érettségi vizsgát tehet az, 
aki nappali tagozaton, három éves képzés keretében szerzett szakmunkás-bizonyítvánnyal 
rendelkezik. 

A tanulmányi irányítás feladatait igazgatóhelyettes látja el: 

A nevelő-oktató munkát elsősorban az iskola tanárai végzik, kötelező óraszámuk terhére vagy 
megbízás alapján. 

Az esti tagozat munkarendje 

A tanítás a hét három munkanapján (a tanulók igényeihez alkalmazkodva) 17 és 20 óra között 
folyik, a tanítási órák 35 percesek. 

A tanév közi beszámoltatások tanítási időben történnek. Az esti tagozat munkarendje igazodik 
az iskola munkarendjéhez. A tanítási hetek száma 30 hét, az utolsó évfolyamon 26 hét. 

A tanítás befejezhető, ha az egyes tantárgyak óraszáma eléri a tantervben előírt óraszám 90%-
át. A Nkt. 60§ 9. bekezdés (a) pontja alapján az iskolai oktatás egyéni felkészülésre is épülhet. 

 

A tanulók felvétele, átvétele, továbbhaladása 

A tagozatra a jelentkezés szabályosan kitöltött "Jelentkezési lap" kitöltésével és beadásával 
történik minden év augusztus 20-ig. 

A tanulók beiratkozására augusztus utolsó hetében az igazgató által kijelölt időpontban kerül 
sor. 

Beíráskor a hallgató köteles bemutatni születési anyakönyvi kivonatát, személyi igazolványát, 
a felvételre jogosító bizonyítványát. 
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A magasabb osztályba lépő hallgatókat nem kell újra beírni. A tagozat felsőbb osztályába léphet 
az a tanuló, aki eredményesen fejezte be a tanévet. 

Tanulmányait csak az osztály ismétlésével folytathatja az a tanuló, 

 aki az osztályvizsgán háromnál több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott és a 
nevelőtestület nem engedélyezte, hogy javítóvizsgát tegyen, 

 aki javítóvizsgán elégtelen osztályzatot kapott, 
 akit töröltek a tanulók névsorából. 

Törölni kell a tanulók névsorából azt, aki beszámoló kötelezettségének nem tesz eleget.  

A tanulók átvétele hasonló típusú iskolából a tanév közben bármikor lehetséges. 

A tanuló volt iskolájából ebben az esetben be kell szerezni addigi tanulmányi eredményeinek 
dokumentumait.  

A tanulók tudásának értékelése 

A beszámolók rendjét az iskola igazgatója szabályozza. 

A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése a beszámolókon történik. A tanulók tudásának 
értékelése a tanév közbeni beszámolókon és az év végi vizsgákon történik. 

A javítóvizsgára minden évben augusztus 21. és 31. között kerül sor. 

Az elmulasztott vagy megszakított beszámolók letételére az igazgató engedélyt adhat. Az 
írásbeli vizsga időtartama 90 perc, egy napon legfeljebb két tárgyból lehet írásbeli vizsgát tenni. 
Az írásbeli vizsgákon és beszámolókon tanári felügyeletet kell biztosítani. 

3.12 Iskolarendszeren kívüli szakképzés, felnőttképzés 

Iskolánk a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény bekezdésében foglaltak szerint 
munkaerő-piaci felkészítés, felnőttoktatás folytatására jogosult, regisztrált képzőhely, valamint 
külön jogszabály alapján felnőttképzési akkreditációval rendelkezik. 

Az alapító okiratnak megfelelően a munkaügyi nyilvántartásban szereplő OKJ képzésekre és 
akkreditált programmal rendelkező szakmai képzésekre továbbképzésekre szervezhető oktatás. 

A 139/2008 (X. 22.) FVM rendelet alapján, mint „Képző szervezet” jogosult az iskolánk az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához tartozó kötelező és 
nem kötelező képzések folytatására. 

Az OKJ-s képzéseket a központi programból kialakított helyi képzési programok alapján kell 
végezni, a kötelező képzéseket a NAKVI által akkreditált képzési programok alapján.  

A mezőgazdasági vontatóvezető képzés a 24/2005 (V.21) GKM rendeletben meghatározott 
követelmény szerint történik a képzés és vizsgáztatás. 

Az oktatásban elsősorban a saját dolgozóinkat foglalkoztatjuk végzettségüknek megfelelően, 
megbízási szerződéssel. Azokon a szakterületeken, ahol saját dolgozóink közül nem tudjuk 
biztosítani az oktatáshoz szükséges szakembert, ott külsős szakemberek munkáját vesszük 
igénybe vállalkozási vagy megbízási szerződéssel. 

A szakmai vizsgáztatást a 2011. évi CLXXXVII. évi szakképzési törvény alapján végezzük, a 
mindenkori hatályos szakmai és vizsgáztatási követelmény meghatározásai alapján. A 
felnőttképzés irányítását adminisztrátorok segítségével a felnőttképzési referens végzi. 
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4. Az iskola gazdasági szervezetének felépítése és működése 

A Földművelésügyi Miniszter 2015. július 20-ai döntése alapján a Vay Ádám Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégium iskolát jelölte ki, mint gazdasági szervezettel rendelkező 
intézményt, a pénzügyi és gazdasági feladatok ellátására következő Intézmények tekintetében: 

- Bárczay János Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
(gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény) 

- Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és 
Szakközépiskola (gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény) 

- Serényi Béla Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola (gazdasági 
szervezettel nem rendelkező intézmény) 

- Tokaji Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (gazdasági 
szervezettel nem rendelkező intézmény) 

A döntés alapja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény 10. § (4. a) 
bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Kormányrendelet 9. § (5) bekezdés a) pontja, mely jogszabályok kimondják, hogy olyan 
szervezet láthat el pénzügyi- és gazdasági feladatokat, amely szervezet statisztikai 
állományi létszáma eléri a 100 főt. A jogszabályoknak való megfelelés érdekében a Vay 
Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, a Bárczay János Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Debreczeni Márton Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola, Serényi Béla Mezőgazdasági 
Szakgimnázium és Szakközépiskola, illetve a Tokaji Mezőgazdasági Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium (továbbiakban együtt az öt intézmény: Intézmények) között 
külön-külön együttműködési (munkamegosztási) megállapodás (továbbiakban : 
megállapodás) jött létre a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáról. A megállapodás alapján 
a Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium látja el –a megállapodás 
szerint- a pénzügyi-gazdasági feladatokat a négy gazdasági szervezettel nem rendelkező 
intézmény vonatkozásában.  

Az Intézmények önállóan rendelkeznek a költségvetésük előirányzatai felett. 

4.1 A Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium gazdasági 

szervezetének felépítése: 
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5. Az iskolai tanügyigazgatás rendje 

5.1 A tanulók nyilvántartása 

Az iskolába felvett tanulókról csak az 2011. évi CXC. törvény 41.§-ban meghatározott adatok 
tarthatók nyilván. 

A felvett tanulókat beiratkozáskor a beírási naplóba kell beírni, amely egyben a tanköteles 
tanulók nyilvántartására is szolgál. 

A kimaradt vagy kizárt tanulót a beírási naplóból törölni kell, egyidejűleg a kimaradás okát és 
idejét a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni. 

Az osztályismétlésre utasított tanulót törölni kell az eredeti beírási naplóból, és az új osztálynak 
megfelelő naplóba kell átvezetni. 

A beírási napló tartalmát a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szabályozza. 

A törvényi rendelkezések alapján a beírási naplót az iskola vezetője által kijelölt – nem 
pedagógus-munkakörben foglalkoztatott – alkalmazott vezeti. 

A felvett tanulókat az iskola mindezek mellett számítógépes nyilvántartásba veszi.  

5.2 Osztálynapló, törzslap, bizonyítvány 

Az osztályfőnök vezeti a diginaplót, a törzslapot és kiállítja a bizonyítványt. 

Törzslap 

A törzslapot az osztályfőnök az első osztályban október 1-ig tölti ki. Az anyakönyvbe a tanuló 
adatait nyilvántartásból kapott adatok alapján, - de a tanuló személyi igazolványával ismételten 
egyeztetve - tölti ki. 

A törzslapot értelemszerűen kell kitölteni. A törzslapon fel kell tüntetni a tanuló év végi 
osztályzatait és a tanulóval kapcsolatos összes döntést és határozatot. Egyedi esetekben az 
iskola létrehozhat saját záradékot. 

A törzslapot az igazgató minden tanév végén ellenőrzi.  

Bizonyítvány 

Az osztályvizsga, a javítóvizsga eredményét a bizonyítványba kell jegyezni, majd a 
vizsgabizottság elnöke vagy az igazgató aláírásával, valamint az iskolai körbélyegzővel 
hitelesíteni kell. 

Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról a törzslap alapján másodlatot kell kiállítani. 

A másodlatért külön jogszabály szerint illetéket kell leróni. 

A másodlat kiadását a törzslapra be kell jegyezni. Törzslap hiányában az egyéb meglévő 
nyilvántartások alapján kérelemre pótbizonyítvány állítható ki. 

A pótbizonyítvány azt tanúsítja, melyik évfolyamot, mikor végezte el. 

Ha minden nyilvántartás megsemmisült, a pótbizonyítványba csak azt lehet feltüntetni, hogy a 
megjelölt személy az iskola tanulója volt. 
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Ilyen esetben a volt tanuló írásban nyilatkozik arról, hogy a megjelölt tanévben az iskola mely 
évfolyamán tanult. A nyilatkozathoz csatolni kell volt tanárának, vagy két évfolyamtársának 
igazolását, akik kötelesek bemutatni bizonyítványaikat. 

A törzslap, a bizonyítvány és a napló adatainak egyeztetéséért az osztályfőnök és az igazgató 
által kijelölt két pedagógus felelős. 

A bizonyítvány záradékainak meg kell egyezni a törzslap záradékaival. 

Valamennyi záradékot keltezéssel, aláírással, bélyegzővel kell ellátni. 

A hibás bejegyzéseket valamennyi tanügyi nyilvántartásban áthúzással kell érvényteleníteni, 
oly módon, hogy olvasható maradjon. 

A hibás bejegyzést helyesbíteni kell. A javítást az igazgató aláírásával, keltezéssel és az iskola 
körbélyegzőjével hitelesíteni kell. 

5.3 A kollégiumban használt nyomtatványok 

A kollégium által használt nyomtatványok: 

a) a kollégiumi csoportnapló, 

b) a kollégiumi napló (ügyeleti napló), 

c) a kollégiumi törzskönyv. 

A kollégium által évenként kialakított csoportok foglalkozásairól a pedagógus kollégiumi 
csoportnaplót vezet. 

A kollégiumi csoportnaplón fel kell tüntetni a kiállító intézmény nevét, címét, OM azonosítóját, 
a megnyitás és lezárás időpontját, a pedagógus és az igazgató aláírását, papíralapú dokumentum 
esetén az intézményi körbélyegző lenyomatát is. 

A kollégiumi csoportnapló a mindenkor érvényes törvényi szabályozásnak megfelelő 
tartalommal bír. 

A kollégiumi napló a kollégiumban folytatott pedagógiai tevékenységek dokumentálására 
szolgál. A kollégiumi napló szervezeti egységenként külön is vezethető. 

A kollégiumi naplón fel kell tüntetni a kiállító intézmény nevét, címét, OM azonosítóját, a 
megnyitás és lezárás időpontját, az igazgató aláírását, papír alapú dokumentum esetén az 
intézmény körbélyegzőjének lenyomatát. 

A kollégiumi napló a mindenkor érvényes törvényi szabályozásnak megfelelő tartalommal bír. 

A kollégiumi törzskönyv a kollégiumban elhelyezett tanulók nyilvántartására szolgál. A 
törzskönyvet tanítási évekre lebontva kell vezetni. 

A kollégiumi törzskönyvben fel kell tüntetni a kiállító intézmény nevét, címét, OM 
azonosítóját, a megnyitás és lezárás időpontját, az igazgató aláírását, papír alapú dokumentum 
esetén az intézményi körbélyegző lenyomatát. 

A kollégiumi törzskönyv a mindenkor érvényes törvényi szabályozásnak megfelelő 
tartalommal bír. 

 Egyéb iskolai okmányok, nyomtatványok 

A diákigazolványt minden év elején az iskolatitkártól átvett bélyeggel lehet érvényesíteni. 
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Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és igazolatlan 
órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot (törzskönyv, bizonyítvány, beírási napló) 
iskolaváltás vagy az arra jogosult hivatalos szerv kérésére. 

5.4 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési 

rendje 

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén 
tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 
dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak 
megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az 
intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer 
használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi 
dokumentumok papír alapú másolatát: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 
 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 
 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 
 az október1-jei pedagógus és tanulói lista. 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az 
igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A 
dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e 
célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai 
rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek 
(az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá. 

5.5 Az elektronikus úton előállított, papír alapú nyomtatványok hitelesítési 

rendje 

A digitális napló használatának szabályzata szerint.   
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6. Az intézmény munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai 

Az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért, a 
munkavédelmi felkészültség rendszeres ellenőrzéséért, továbbá a dolgozók és a tanulók 
egészségét és testi épségét fenyegető veszélyek elhárításához szükséges megelőző intézkedések 
megtételéért az iskola igazgatója egy személyben felelős.  

A munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok szakszerű ellátása érdekében a törvényi 
előírásoknak megfelelően az intézmény igazgatója megfelelő végzettséggel és jogkörrel 
rendelkező munkavédelmi és tűzvédelmi szakembert bíz meg. 

A munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat az intézmény munkavédelmi szabályzata 
tartalmazza. A munkavédelmi szabályzat melléklete a védőruha juttatásának szabályzata. 

A tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat az intézmény tűzvédelmi szabályzata határozza meg, 
amely melléklete a tűzriadó terv. 

A szabályzatok hatálya kiterjed az intézmény működési területén végzett valamennyi 
tevékenységre, az iskola tanulóira, valamennyi munkaviszonyban álló dolgozójára. Az 
egészséges és biztonságos munkavégzés feltételének biztosításáért saját munkaterületén 
minden vezető felelős (igazgatóhelyettes, szakmai igazgatóhelyettes, kollégiumvezető, 
műszaki vezető, javítóműhely-vezető, tanár, szakoktató, tanulót foglalkoztató dolgozó). 

6.1 Védő, óvó intézkedések, teendők baleset esetén 

Az intézményben a nyitvatartási időben biztosítani kell a gyermekek, tanulók felügyeletét, 
védelmét, figyelemmel a baleset-megelőzés szempontjaira. 

A balesetek megelőzése érdekében a tanulókat és dolgozókat előzetes és ismétlő munka- és 
tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. A tanulók oktatását a munka és tűzvédelmi megbízott 
által biztosított oktatási tematikák alapján az osztályfőnökök, szaktanárok, szakoktatók végzik. 
Pedagógusok, technikai dolgozók oktatását a munkahelyi vezetők illetve a munka- és 
tűzvédelmi megbízottak végzik. 

6.2 Az intézmény dolgozóinak teendői baleset bekövetkezésekor 

A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés vagy rosszullét 
esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

 a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges, orvost kell hívnia; 
 a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetni; 
 minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola 

igazgatójának, igazgatóhelyettesének. 

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

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

Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést ki kell vizsgálni. A vizsgálat során tisztázni 
kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat 
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eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tennie a hasonló balesetek megelőzése 
érdekében, és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. 

6.3 A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb 

jogszabály alapján: 

Ha baleset következett be az iskolában, a balesetet a felügyelő vagy órát tartó pedagógusnak az 
eseményt követően azonnal jelenteni kell az igazgatónak, vagy helyettesének és a 
munkavédelmi felelősnek. A 8 napon túl gyógyuló baleset körülményeit ki kell vizsgálni, arról 
jegyzőkönyvet kell felvenni 3 példányban. A jegyzőkönyv 1 példányát a tanuló szüleinek, 1 
példányát a fenntartónak kell elküldeni, 1 példányát az iskola iktatja. 

Az intézmény dolgozóinak balestét is azonnal jelenteni kell. A munkabalesetek és az üzemi 
balesetek kivizsgálását, jegyzőkönyv felvételét az iskola munkavédelmi megbízottja végzi. 

6.4 Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

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

Rendkívüli eseménynek minősül különösen 

 a természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz), 
 a tűz, 
 a robbantással történő fenyegetés. 

Az épületek minden helyiségében, jól látható helyre ki kell függeszteni a Tűzriadó tervet. 

A Tűzriadó terv a termek kötelező dokumentumtartozéka. 

Meglétét az osztályfőnökök folyamatosan figyelemmel kísérni kötelesek. 

Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv alapján 
évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az iskola 
igazgatója a felelős. 

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

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 igazgató, 
 igazgatóhelyettesek, 
 ügyeletes vezető. 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: 

 a fenntartót, 
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 tűz esetén a tűzoltóságot, 
 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 
 személyi sérülés esetén a mentőket, 
 egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófa-

elhárító szerveket, ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek tartja. 

Az épületben tartózkodó személyeket riasztani kell. A jelzés módja a tűzvédelmi szabályzatban 
meghatározott jelzés. A jelzést követően haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület 
kiürítéséhez. A tanulócsoportoknak a "Tűzriadó terv" terv mellékletében található Kiürítési 
Terv alapján kell elhagyniuk az épületet. 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 

 Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, a foglalkozást tartó 
nevelőnek a tantermeken kívül (pl. mosdóban, szertárban, stb.) tartózkodó 
gyerekekre is gondolnia kell. 

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

 A tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő 
megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia. 

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

 a "Tűzriadó terv"-ben szereplő kijáratok kinyitásáról; 
 a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról; 
 a vízszerzési helyek szabaddá tételétől; 
 az elsősegélynyújtás megszervezéséről; 
 a rendvédelmi, illetve katasztrófa elhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, 

tűzszerészek, stb.) fogadásáról. 

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófa elhárító szerv vezetőjét az iskola igazgatójának 
vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell a rendkívüli eseményről, végrehajtott 
intézkedésekről. A rendvédelmi, illetve katasztrófa elhárító szervek helyszínre érkezését 
követően a szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell intézkednie az intézmény 
vezetőjének. Az illetékes szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és 
tanulója köteles betartani.   
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7. Szakközépiskolai képzésben a szakmai gyakorlati képzést 

folytatókkal és szervezőkkel történő kapcsolattartás 

A szakközépiskolai képzés szakmai gyakorlatainak oktatása történhet iskolai tanműhelyeiben, 
tangazdaságban valamint gazdálkodó szerveknél tanulószerződés vagy együttműködési 
megállapodás keretein belül. 

 
Tanulószerződéssel való foglalkoztatás: 

A külső képzőhelyen gyakorlatot teljesítő tanuló a gazdálkodó szervezettel tanulószerződést 
köt. A tanulószerződés a NAK ellenjegyzésével válik érvényessé. A tanulószerződések 
ellenjegyzését, a gyakorlati képzőhelyek minősítését és ellenőrzését az illetékes kamara végzi.  

Az elméleti képzést folytató intézmény feladatai: 

 közvetít a tanulók és a gazdálkodó szervezet között; 
 a tanuló érdekeit szem előtt tartva együttműködik a gazdálkodó szervezettel; 
 ellenőrzi a tanuló foglalkozási naplóját;  
 a havonta az érdemjegyeket és hiányzásokat átvezeti a digitális naplóba; 
 félévkor és év végén a lezárt osztályzatokat átvezeti a digitális naplóba; 
 tájékoztatja a gazdálkodó szervezetet az iskolai rendezvények és szünetek 

időpontjáról, a tanuló tanulmányi előmeneteléről félévkor és év végén a tanuló 
bérezésének korrekciójához; 

 tájékoztatja a gazdasági szervezetet a tanulóval szembeni fegyelmi eljárás esetén; 
 tájékoztatja a gazdasági szervezetet a tanulói jogviszony megszűnéséről, a szakmai 

vizsga teljesítéséről. 

A gazdálkodó szervezet, az illetékes kamara és az iskola közötti kapcsolatokért felelős személy 
a gyakorlati oktatásvezető és a szakmai igazgatóhelyettes. 

Együttműködési megállapodással való foglalkoztatás: 

A tanuló gyakorlati képzése a szakképző iskola és a gyakorlati képzést folytató szervezet 
közötti együttműködési megállapodás alapján abban az esetben folytatható, ha 

- a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő negyven 
százaléknál kevesebb, 

- a gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola, és a gyakorlati képzést folytató 
szervezet csak a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlatot szervezi 
meg, 

- a gyakorlati képzést szervező szakképző iskola csak részben rendelkezik a gyakorlati 
képzés feltételeivel, ezért - a művészeti szakképesítések kivételével - a tanuló 
kiegészítő gyakorlati képzésére a gyakorlati képzést szervező szervezetnél kerül sor a 
szakmai és vizsgakövetelmény alapján a szakképzési kerettantervben a gyakorlati 
képzésre előírt képzési idő legfeljebb negyven százalékában, 

-  a tanuló gyakorlati képzésére költségvetési szervnél kerül sor, vagy 
- a tanuló gyakorlati képzésére tanulószerződés nem köthető. 
- Ha a tanuló gyakorlati képzése részben vagy egészben együttműködési megállapodás 

alapján folyik, a gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola. 
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Az együttműködési megállapodás a gazdálkodó szervezet és az iskola igazgatójának aláírása 
után, gazdasági kamara ellenjegyzésével jön létre. 

A képző intézmény feladatai:  

A szakképző iskola az együttműködési megállapodás megkötését megelőzően és azt követően 
a nyilvántartást vezető szervvel együttműködve, folyamatosan ellenőrzi a gyakorlati képzés 
személyi és tárgyi feltételei meglétét a gyakorlati képzés feltételeivel részben vagy egészben 
rendelkező gyakorlati képzést folytató szervezetnél, valamint gondoskodik arról, hogy a tanuló 
gyakorlati képzése a szakképzési kerettantervnek megfelelően történjen, valamint; 

 közvetít a tanulók és a gazdálkodó szervezet között; 
 a tanuló érdekeit szem előtt tartva együttműködik a gazdálkodó szervezettel; 
 ellenőrzi a tanuló foglalkozási naplóját;  
 kapcsolattartás, ellenőrzés a gazdálkodó szervezetekkel; 
 hiányzás és (évközben) érdemjegyek átvezetése az osztálynaplóba. 

 

A gyakorlati képzőhelyekkel történő kapcsolattartásért az együttműködési megállapodások 
megkötéséért felelős a gyakorlati oktatásvezető és a szakmai igazgatóhelyettes.  
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ZÁ R Ó  R E N D E L K E Z É S  

A Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium szervezeti felépítésére és 
működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a 
nevelőtestület 2018.év augusztus hó 30. napján fogadta el. 

Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt a 
diákönkormányzat és a szülői szervezet. 

Jelen Szervezeti és működési szabályzat módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával, és a 
diákönkormányzat, valamint a szülői szervezet egyetértésével lehetséges. 

A szervezeti és működési szabályzat módosítását kezdeményezheti: 

 a fenntartó, 
 a nevelőtestület, 
 az iskola igazgatója, 
 a szülői munkaközösség iskolai vezetősége, 
 a diákönkormányzat iskolai vezetősége. 

A Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium szervezeti és működési 
szabályzatát, valamint annak mellékleteit a diákönkormányzat 2018. év augusztus hó 29. napján 
tartott ülésén véleményezte, a benne foglaltakkal egyetértett és elfogadásra javasolta. 

Kelt, Baktalórántháza, 2018. augusztus 30. 

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

 diákönkormányzat vezetője 

A Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium szervezeti és működési 
szabályzatát, valamint annak mellékleteit az iskolai szülői szervezet iskolai vezetősége 2013. 
év augusztus hó 29. napján tartott ülésén véleményezte, a benne foglaltakkal egyetértett és 
elfogadásra javasolta. 

Kelt, Baktalórántháza, 2018. augusztus 29. 

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

 a szülői szervezet vezetője  

A Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium szervezeti és működési 
szabályzatát, valamint annak mellékleteit az iskola nevelőtestülete 2018.év augusztus hó 30. 
napján tartott ülésén véleményezte, a benne foglaltakkal egyetértett és elfogadásra javasolta. 

Kelt, Baktalórántháza, 2018. augusztus 30. 

 ..............................................  ph. 

 igazgató 
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Adatkezelési szabályzat 
 

 
1. Általános rendelkezések 

 
1.1.  Jogszabályi háttér 

 2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről (a továbbiakban: Nktv.), 
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információ szabadságról (a továbbiakban: Infotv.), 
 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról, 
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról,  
 100/1997. (VI. 13.) Korm. Rendelet az érettségi vizsga 

vizsgaszabályzatának kiadásáról, 
 2011.évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, 
 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás 

szabályairól, 
 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (a 

továbbiakban: Kjt.), 
 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli 

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

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,  
 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének általános követelményeiről. 
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1.2.  Az adatkezelési szabályzat célja  
 
 Az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése, 

 azon személyes és különleges adatok körének védelme és a jogszabályban 

meghatározottak szerinti kezelése, melyeket a(z) Vay Ádám Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola és Kollégium  (a továbbiakban: Intézmény) a vele jogviszonyban 

álló természetes személyekről ( tanulók, közalkalmazottak, egyéb személyek) 

nyilvántart, 

 az adatkezelésre és adattovábbításra meghatalmazott alkalmazottak körének rögzítése, 

 az adatok továbbítási szabályainak rögzítése, 

 a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása, 

 az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének 

meghatározása, 

 a szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések meghatározása. 

 
1.3.  Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, 

megtekintése  
 

Az adatkezelési szabályzatot - a jogszabályban meghatározottak alapján - véleményezi az 

Intézményben működő szülői szervezet és a diákönkormányzat. Nktv. 43. § (1)  

Az adatkezelési szabályzatot (az SZMSZ melléklete) a nevelőtestület fogadja el és az 

Intézmény vezetője hagyja jóvá. Nktv. 25. § (4)  

 

Az adatkezelési szabályzatot a tanulók, szüleik megtekinthetik az Intézmény honlapján, 

valamint az iskolában (titkárságon) is elérhető a tanulók, szülők, munkavállalók számára. 

 

1.4. Az adatkezelési szabályzat hatálya  
 

Az adatkezelési szabályzat betartása az Intézmény vezetőjére, valamennyi munkavállalójára és 

tanulójára nézve kötelező érvényű.  

 

Az adatkezelési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és 

határozatlan időre szól.  
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Az adatkezelési szabályzatot - a jóváhagyást követő dátummal létesített tanulói jogviszony 

esetén - a tanuló, a kiskorú tanuló szülője, a megismerését követően köteles tudomásul venni.  

 
Az adatkezelési szabályzatot, a jóváhagyást követő dátummal létesített közalkalmazotti 
jogviszony esetén a közalkalmazott, a megismerését követően köteles tudomásul venni, ezt 
aláírásával igazolni. 
 
E szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a tanulói, illetve a közalkalmazotti jogviszony 
megszűnése után, illetve a jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra is.  

 
E szabályzat szerint kell ellátni   

 az alkalmazottak alapnyilvántartását, valamint az alkalmazottak személyi iratainak és 
adatainak kezelését, valamint  

 a tanulók adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését.  

 
Az irattári őrzési idő leteltével az adatkezelést meg kell szüntetni.  
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2. Az adatkezelésre vonatkozó alapelvek, alapfogalmak  
  

Az Intézmény adatkezelési tevékenységéért az Intézmény vezetője egy személyben felelős. 

Adatkezelési jogkörének gyakorlásával az Intézmény egyes dolgozóit bízza meg munkaköri 

leírásukban nevesített módon.  

A köznevelési intézmény köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés 

információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az országos statisztikai adatgyűjtési program 

keretében előírt adatokat szolgáltatni.  

 
Személyes adatot kezelni, csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelesség teljesítése 

érdekében lehet. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának 

megvalósulásához elengedhetetlen. Az adatok kezelési módjának olyannak kell lennie, amely 

az adatalany azonosítását csak a cél eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.  

Az adatalany szerezzen tudomást a kezelt személyes adatainak állományáról, annak céljairól, 

jogalapjáról, az adatkezelő személyéről, valamint élhessen a hozzáférésre, 

adathordozhatóságra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó jogával.  

Az egyes fogalmak meghatározására a jogszabályi megfogalmazás, vagy annak részbeni 

átvételével kerül sor. 

 
 „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 azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

 

Különleges adat: A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti 

meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes 

személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok 

és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó 

személyes adatok. 

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 

megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 

érintő személyes adatok kezeléséhez; 
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 „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal 

együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog 

határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat 

az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

„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; 

„adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele. 

„adattörlés”: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan 

késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig 

köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 

késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték;  

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja;  

c) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

„adatállomány”: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. 

„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 összhangban 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; 
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„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; 

„adatvédelem”: az adatvédelem szűkebb értelemben a személyes jellegű adatokat védi attól, 

hogy illetéktelen személyek megismerjék, kiértékeljék vagy megváltoztassák azokat.  

„adatbiztonság”: az adatbiztonság magában foglalja az adatok és a programok műszaki 

eredetű, hanyagságból eredő vagy célzatos megváltoztatása, ill. törlése ellen foganatosított 

összes védőintézkedést. Ide tartozik az illetéktelen hozzáféréssel szembeni biztonság is.  

„személyi irat”: személyi iratnak tekinthető minden – bármilyen anyagon, alakban és 

bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely az alkalmazotti jogviszony 

létesítésekor a jogviszony időtartama alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és 

az alkalmazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. A személyi iratok 

körébe tartoznak a személyi anyag iratai, illetve a jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok.  



 

63 

3. Nyilvántartható és kezelhető adatok köre 
 

Az Intézményben nyilvántartott adatok körét az Nktv. 43-44. §-ai, valamint a Kjt. vonatkozó 

rendelkezései (83/B-D, 5. számú melléklete) rögzítik. Ezeket az adatokat kötelezően nyilván 

kell tartani az alábbiak szerint. 

 
3.1. Az alkalmazottak adatai 

 
3.1.1. Az Intézmény kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében 

nyilvántartott, a jogszabály által meghatározott munkavállalói 
adatokat: 

 
- nevét (leánykori neve), 

- születési helyét, idejét, 

- anyja nevét, 

- oktatási azonosító számát, 

- pedagógusigazolványának számát, 

- oktatási azonosító számát, 

- pedagógusigazolványának számát, 

- végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, 

- a diploma számát, a állami iskolai végzettséget, szakképzettséget, ezek megszerzésének 

idejét,  

- munkakör megnevezését,  

- az oktatott tantárgyakat, 

- munkáltató nevét, címét, valamint OM azonosítóját,  

- munkavégzésének helyét,  

- jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét, idejét,  

- vezetői beosztását,  

- besorolását,  

- jogviszonya, munkaviszonya időtartamát, munkaidejének mértékét,  

- tartós távollétének időtartamát.  

A köznevelésről szóló törvény alapján az Intézmény nyilvántartja az óraadó tanárok 

- nevét, 

- születési helyét, idejét, 
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- nemét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén 

való tartózkodás jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezését, számát, 

- lakóhelyét, tartózkodási helyét, 

- végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos adatokat, 

- oktatási azonosító számát. 

 
3.1.2. A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos további adatok köre (Kjt. 

rendelkezései alapján) 
 

A közalkalmazott 

- TAJ száma, adóazonosító jele; 

- lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma; 

- családi állapota; 

- gyermekeinek születési ideje; 

- egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete; 

- legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi) 

szakképzettsége(i), iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), 

valamint meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai; 

- tudományos fokozata; 

- idegennyelv-ismerete; 

- egészségügyi alkalmassága; 

- a korábbi, a Kjt. 87/A. § (1) és (3) bekezdése szerinti jogviszonyban töltött időtartamok 

megnevezése, a munkahely megnevezése, a megszűnés módja, időpontja; 

- a közalkalmazotti jogviszony kezdete; 

- állampolgársága; 

- a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte; 

- a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló 

időtartamok; 

- a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele; 

- e szervnél a jogviszony kezdete; 

- a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása, 

FEOR-száma; 

- címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai; 
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- a minősítések időpontja és tartalma; 

- munkavégzés ideje, túlmunka ideje,  

- személyi juttatások; 

- a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama; 

- a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott idejű 

áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai; 

- a közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai 

[Kjt. 41. § (1)-(2) bek.]; 

- az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei, kártérítésre 

kötelezettség;  

- a többi adat csak az érintett hozzájárulásával.  

 

 

A törvény által kötelezően kezelendő adatokon kívül az Intézmény az illetmények átutalása 

céljából kezeli a munkavállalók bankszámlájának számát, valamint a nyugdíjpénztári 

tagságával kapcsolatos adatokat (ha van). 

 
3.2. A személyi iratok köre és kezelése  

 
Személyi iratnak minősülnek a következők:  

 a személyi anyag iratai,  

 a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (pl. illetményszámfejtéssel  

 kapcsolatos iratok),  

 a közalkalmazottnak az alkalmazotti jogviszonyával összefüggő más jogviszonyaival 

kapcsolatos iratok (pl. adóbevallás, fizetési letiltás), 

 a munkavállaló saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó iratok.  

 
A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja:  

 a közokirat vagy a munkavállaló írásbeli nyilatkozata,  

 a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése,  

 bíróság vagy más hatóság döntése,  

 jogszabályi rendelkezés.  

 

A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak:  
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 az Intézmény vezetője és helyettese,  

 az Intézmény gazdasági vezetője és munkaköri leírásuk alapján az ügyintézők,  

 az iskolatitkár,  

 a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (adóellenőr, revizor, stb.). 

 
Az iratokban szereplő személyes adatok védelmére, így a természetes személy 

magánszférájának védelmére az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról 

szóló törvény rendelkezései vonatkoznak. 

 
A közalkalmazotti adatkezelésben közreműködők és feladataik: 

 az alkalmazottak adatainak kezelése az intézményvezető felelősségi körébe tartozik;  

 az Intézmény állományába tartozó alkalmazottak személyi iratainak őrzése és kezelése, 

személyi számítógépes nyilvántartó rendszer működtetése a gazdasági ügyintéző 

feladata;  

 a köznevelésről szóló törvény által előírt, de a közalkalmazotti törvény alapnyilvántartás 

adatkörébe nem tartozó nyilvántartás vezetését a munkaköri leírással feladatkörébe utalt 

ügyintéző (iskolatitkár) végzi; 

 az intézményvezető és a gazdasági vezető ellenőrzik az adatkezelés titkosságának 

megtartását; 

 a magasabb vezető beosztású intézményvezető tekintetében a közalkalmazotti 

adatkezelést a munkáltatói jogokat gyakorló fenntartó szerv látja el; 

 

 az adatkezelésben közreműködő alkalmazott felelősségi körén belül köteles 

gondoskodni arról, hogy:  

- az általa kezelt, a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat és 

megállapítás az adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi 

rendelkezések tartalmának,  

- a személyi iratra csak olyan megállapítás kerülhessen, amelynek alapja 

közokirat vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, írásbeli rendelkezése, 

bíróság, vagy más hatóság döntése, jogszabályi rendelkezés,  

- a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését vagy törlését 

egyeztesse az intézményvezetővel, ha megítélése szerint a személyi iraton 

szereplő adat a valóságnak már nem felel meg,  
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- ha a közalkalmazott nem általa szolgáltatott adatainak kiegészítését vagy 

helyesbítését kéri, az intézményvezetőnél kezdeményezi az adathelyesbítés, 

illetve kiegészítés engedélyezését, 

- beszerezze a közalkalmazott írásbeli hozzájárulását az önkéntes adatszolgáltatás 

körébe tartozó adatok nyilvántartását megelőzően. 

 
A személyi anyag vezetése és tárolása: 

A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor az intézményvezető által megbízott személy 

összeállítja a közalkalmazott személyi anyagát, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen 

szabályzat szerint kezeli.  

A személyi anyagot tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e 

célra személyenként kialakított iratgyűjtőben kell őrizni. Az elhelyezett iratokról 

tartalomjegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza az iktatószámot és az ügyirat 

keletkezésének időpontját is. Az iratgyűjtőket az intézmény páncélszekrényben, irattárban 

tárolja. 

 

A személyi anyag része a munkavállalói alapnyilvántartás. Az alapnyilvántartás papír alapon 

készül vagy számítógépes módszerrel is vezethető. A számítógéppel vezetett munkavállalói 

alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő esetekben:  

- a munkaviszony létesítésekor,  

- a munkaviszony megszűnésekor,  

- ha a munkavállaló adatai lényeges mértékben megváltoztak.  

 

A közalkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és kiegészítését a nyilvántartás 

vezetőjétől írásban kérheti. A közalkalmazott felelős azért, hogy az általa a munkáltató részére 

átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. 

 

A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles írásban 

tájékoztatni az intézményvezetőt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok 

aktualizálásáról 

Ennek szükséges módja:  

- kérelem benyújtása személyes adatok módosításához, 
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- fénymásolat az adatváltozást igazoló személyes iratról, melyre szükséges rávezetni, 

hogy az alkalmazott hozzájárul személyes adatainak fénymásolásához.  

 
A közalkalmazott a saját anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes adatait 

tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet, azokról 

másolatot vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, kijavítását. Tájékoztatást 

kérhet személyi irataiba betekintésről, adatszolgáltatásról, személyi anyagának más szervhez 

történő megküldéséről. 

 
A közalkalmazotti jogviszony létrehozásának elmaradása esetén a közalkalmazotti jogviszony 

létrehozását kezdeményező iratokat vissza kell adni az érintettnek, illetve a személyi anyagot 

annak a szervnek, amely azt megküldte. 

 
A közalkalmazotti jogviszony megszűnése után a közalkalmazott személyi iratait az irattározási 

tervnek megfelelően a központi irattárban kell elhelyezni. A személyi anyagot – kivéve, 

amellyel áthelyezés esetén átadták – a közalkalmazotti jogviszony megszűnésétől számított 

ötven évig meg kell őrizni. A személyi anyag 50 évig nem selejtezhető. 

A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az intézmény vezetője a felelős. 

Utasításai és a munkavállalók munkaköri leírása alapján az anyag karbantartását a megbízott 

ügyintézők végzik. 

 
3.3. A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai  

 
A tanulók személyes adatai a köznevelésről szóló törvényben meghatározott nyilvántartások 

vezetése céljából, pedagógiai célból, gyermek-és ifjúságvédelmi célból, iskola - egészségügyi 

célból a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhető. 

 
3.3.1. Az Intézmény kezeli a tanulók Közoktatás Információs 

Rendszerében nyilvántartott, a jogszabály által meghatározott adatait: 
 

- nevét,  

- nemét,  

- születési helyét és idejét,  

- társadalombiztosítási azonosító jelét,  

- oktatási azonosító számát,  
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- anyja nevét,  

- lakóhelyét, tartózkodási helyét,  

- állampolgárságát,  

- sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét,  

- diákigazolvány számát,  

- jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya 

szünetelésének kezdetét, befejezésének idejét,  

- nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,  

- jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,  

- felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat,  

- tanulmányai várható befejezésének idejét,  

- évfolyamát.  

 
3.3.2. A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos további adatok köre 

- Nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat 

megnevezése, száma,  

- szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe és telefonszáma,  

- felvételivel kapcsolatos adatok, 

- a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, 

vizsgaadatok,  

- a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,  

- a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok és az ezzel összefüggő mentességek,  

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló rendellenességére 

vonatkozó adatok,  

- hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó adatok,  

- az országos mérés-értékelés adatai, 

- a tanulói jogviszonnyal összefüggő egyéb adatok (pl. tanulói hiányzások kezelése), 

- a tanulói balesetekre vonatkozó adatok,  

- a többi adat az érintett kifejezett hozzájárulásával tarható nyilván.  

 

 

3.3.3. A tanulók személyi adatainak vezetése  
 

A tanulók személyi adatainak kezelői az Intézmény alábbi dolgozói lehetnek:  
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 az Intézmény igazgatója,  

 az igazgatóhelyettesek,  

 az osztályfőnök,  

 az Intézmény gazdasági vezetője,  

 az iskolatitkár.  

 

A tanulói jogviszony létesítésekor az Intézmény vezetője gondoskodik a tanulók személyi 

adatainak összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli.  

 

A személyi adatokat osztályonként csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni:   

 összesített tanulói nyilvántartás (vezetéséért felelős: iskolatitkár),  

 törzslapok (vezetéséért felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök),  

 bizonyítványok (vezetéséért felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök),  

 beírási napló (vezetéséért felelős: iskolatitkár),  

 osztálynaplók/elektronikus napló (vezetéséért felelős: igazgatóhelyettes, 

osztályfőnökök),  

 az oktatási igazolványok nyilvántartó dokumentuma (vezetéséért felelős: iskolatitkár).  

 

Az Intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított 

kedvezményekre való igényjogosultság (pl. ingyenes tankönyv-ellátás, tanulók 50%-os 

étkezési kedvezménye, stb.) elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok 

kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való 

jogosultsága.  

A tanulóknak a jogszabályokban biztosított kedvezményekre jogosító adatait a számviteli 

szabályoknak megfelelő pénzügyi nyilvántartásokhoz csatolva kell nyilvántartani. Ennek 

kezeléséért az Intézmény gazdasági vezetője a felelős.  

 

A tanulói nyilvántartások tárolásának módjával biztosítani kell, hogy az adatokhoz illetéktelen 

személy ne férhessen hozzá. Az elektronikus formában vezetett tanulói nyilvántartás 

másodpéldányban történő tárolását biztosítani kell.  

 

A tanuló és szülője a tanuló adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles 

tájékoztatni az osztályfőnököt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről. 
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3.4.  Az intézményi adatok nyilvántartásának módja  

 
Az Intézményben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet:  

 nyomtatott irat,  

 elektronikus adat. 

 

Az adatbiztonsági rendszabályok érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell 

tenni mind a manuálisan kezelt, mind a számítógépen tárolt és feldolgozott személyes adatok 

biztonsága érdekében. Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles 

gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és 

szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 2011. évi 

CXII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához 

szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 

megsemmisülés és sérülés ellen.  

Az iskola a vele tanulói jogviszonyt létesítő tanulók adatait a beiratkozáskor, valamint az 

osztályfőnökökön keresztül gyűjti be és az iskolatitkár, mint adatkezelő számítógépén, az 

elektronikus naplóban, valamint a központi nyilvántartó rendszerekben tárolja. Másolat készül 

a tanuló kedvezményekre jogosító igazolásairól, a születési anyakönyvi kivonatról, a személyi 

azonosító és lakcímigazoló igazolványról, a TAJ és az adóazonosító igazolványról, valamint a 

szakértői véleményekről szóló határozatokról. Ezeknek az adatoknak a biztonságos tárolása az 

iratkezelési szabályzatnak és az irattárolási szabályzatnak megfelelően történik. 

 

3.5. Az oktatási igazolvány  
Az oktatási igazolvány (diákigazolvány, pedagógusigazolvány) a közoktatás információs 

rendszerében található adatokat tartalmazhatja.  

Az oktatási igazolványt a jogszabályban meghatározottak szerint kell igényelni. Az igényléshez 

szükséges adatok az oktatási igazolvány elkészítéséhez továbbíthatók az oktatási igazolványok 

kezelési rendjére vonatkozó szabályzat alapján. 

Az iskola az oktatási igazolványokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartás elkészítése és 

folyamatos karbantartása az iskolatitkár feladata. Az intézményvezető évente ellenőrzi az 

oktatási igazolványokkal kapcsolatos adminisztrációt. 
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3.6. A vagyonnyilatkozatok 
 

A 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) bek. c) pontja szerint vagyonnyilatkozat tételére kötelezett 

az a közszolgálatban álló személy, aki - önállóan vagy testület tagjaként - javaslattételre, 

döntésre vagy ellenőrzésre jogosult feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb 

pénzeszközök felett, továbbá az állami vagy önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, 

valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésű előirányzatok, önkormányzati 

pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében. 

 

A vagyonnyilatkozat tartalmazza: 

a) a kötelezett nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét, valamint a 

munkáltatójára vonatkozó adatokat, 

b) a kötelezettel egy háztartásban élő hozzátartozójának nevét, születési helyét és idejét, 

anyja nevét, 

c) a kötelezett és a vele egy háztartásban élő hozzátartozója jövedelmi, érdekeltségi és 

vagyoni viszonyaira vonatkozó adatokat. 

 

Az iskolában vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek az igazgatóhelyettesek és a gazdasági 

vezető. 

A vagyonnyilatkozat őrzéséért az intézményvezető felelős, aki köteles lepecsételt, zárt 

borítékban, zárt szekrényben őrizni a vagyonnyilatkozatot.  

Vagyongyarapodási vizsgálat esetén az intézményvezető bonthatja fel a zárt borítékot. A 

vagyonnyilatkozatba való betekintés a vagyonnyilatkozatok kezelésére vonatkozó 

szabályzatban meghatározottak szerint történik. 

 

A magasabb vezető beosztású intézményvezető tekintetében a vagyonnyilatkozattal 

kapcsolatos adatkezelést a munkáltatói jogokat gyakorló fenntartó szerv látja el. 
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4. Az adatok továbbításának rendje  
 
4.1. A pedagógusok adatainak továbbítása 

  
Az Intézmény pedagógusainak a 3.1. fejezet szerint nyilvántartott adatai továbbíthatók a 

fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, államigazgatási 

szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a 

nemzetbiztonsági szolgálatnak.  

 
4.2. A tanulók adatainak továbbítása  

 
Az Intézmény csak azokat a tanulói adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rendel el. Az 

elrendelést a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 44.§-a rögzíti. Ennek leggyakrabban 

előforduló esetei a következők:  

fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, 

nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat,  

tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre, a beilleszkedési zavarra, sajátos nevelési 

igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek,   

 magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon belül, a 

nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, iskolaváltás esetén az új iskolának, a 

szakmai ellenőrzés végzőjének,  

a diákigazolvány - jogszabályban meghatározott - kezelője részére a diákigazolvány 

kiállításához szükséges valamennyi adat,  

a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához, felsőoktatási 

intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézményhez és vissza;  

az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a tanuló egészségügyi 

állapotának megállapítása céljából,  

a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel 

foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló veszélyeztetettségének feltárása, 

megszüntetése céljából,  

az állami és szakmai képesítő vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó 

szervezetnek, a bizonyítványok nyilvántartása céljából.  
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5. Az adatok védelme, titoktartási kötelezettség  
 

Az Intézmény minden munkavállalójának kötelessége az adatkezelés jogszabályokban és e 

szabályzatban meghatározott rendjének betartása. Az adatkezelők, illetve az iskola tanárai, 

vezetői feladatkört ellátó munkavállalói felelősek a tudomásukra jutott adatok védelméért. A 

tanulók és munkavállalók személyi adatait kizárólag az e szabályzatban meghatározott 

személyek az itt meghatározott módon továbbíthatják.  

 

Az érettségi írásbeli feladatlapjait - amennyiben azokat az erre jogosult minősítő korlátozott 

terjesztésűvé minősítette - a minősítés érvényességi idejéig a korlátozott terjesztésű minősítésű 

adatok védelmére vonatkozó rendelkezések szerint kell kezelni.  

A minősített adatok védelmével kapcsolatos intézményi feladatokat az iratkezelési szabályzat 

tartalmazza. 

 

Az érettségi vizsgákkal kapcsolatos tanulói adatok (a dolgozatok pontszáma, eredménye, a 

szóbeli feleletekre vonatkozó adatok) szintén szolgálati titkot képeznek. Hasonlóképen 

szolgálati titoknak minősülnek a szóbeli és írásbeli érettségi tételekre és feladatlapokra 

vonatkozóan a vezetők vagy munkavállalók birtokába jutott információk, továbbá az 

érettségizők szereplésével és eredményeivel kapcsolatos bármely adat.  

 

A pedagógust, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki 

közreműködik a tanuló felügyeletében, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben 

titoktartási kötelezettség terheli a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, 

adatot, információt illetően, amelyről a tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során szerzett 

tudomást.  

 

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület 

tagjainak egymásközti, a gyermek, a tanuló fejlődésével, értékelésével, minősítésével 

összefüggő megbeszélésre. A titoktartási kötelezettség kiterjed mindazokra, akik részt vettek a 

nevelőtestület ülésén.  

A titoktartási kötelezettség alól kiskorú esetén a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló írásban 

felmentést adhat. 

A pedagógus, illetve a nevelő és oktató munkát segítő alkalmazott az intézményvezető útján – 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 17. §-ára is tekintettel – 
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köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a 

gyermek, a kiskorú tanuló – más vagy saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe 

kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, illetve az adattal 

kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges. 

A titoktartási kötelezettség független a foglalkoztatási jogviszony fennállásától, annak 

megszűnése után határidő nélkül fennmarad.  

 

6. Záró rendelkezések  
 

Jelen szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan 

időre szól.  

 

Az adatkezelési szabályzatot jogszabályváltozás, illetve az Intézmény adataiban bekövetkezett 

változás esetén módosítani kell. Az Intézmény adatkezelési szabályzatának a jogszabályi 

előírásokhoz igazodó mindenkori módosításáért az intézményvezető a felelős.  

A szabályzat módosításával kapcsolatos eljárásban az elfogadásra vonatkozó szabályok 

alkalmazandók. 

A szabályzatot az Intézmény szervezeti és működési szabályzatának mellékleteként kell kezelni 

és az iskolai honlapon, illetve az Intézményben szokásos módon (pl. titkárság) hozzáférhetővé 

kell tenni.  

 

 

Baktalórántháza, 2018. év június hó 15. nap 

 

 

 

            

      ……………………………………………...

        igazgató  
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2. sz. melléklet Szervezeti ábra 
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3.sz melléklet (munkaköri leírások) 

MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK (pedagógus) 

I. RÉSZ 

A.) MUNKÁLTATÓ: 

 Név: Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

 Joggyakorló: igazgató 

B.) MUNKAVÁLLALÓ: 

 Név: ……………………… 

C.) MUNKAKÖR: 

 Beosztás: tanár 

 Célja: elméleti tantárgyak oktatása 

 Közvetlen felettes: általános igazgatóhelyettes 

 Helyettesítési előírás: Távollétében munkatársa, szakmai tanár helyettesíti 

D.) MUNKAVÉGZÉS: 

 Helye: 4561 Baktalórántháza, Naményi út 7. és az iskola telephelyei 

 Heti munkaidő: 40 óra 

 Kötelező óraszám: 22-26 óra 

E.) MUNKAVISZONYT ÉRINTŐ SZABÁLYOK: MT., KJT. 

II. RÉSZ 

A.) KÖVETELMÉNYEK: 

Iskolai végzettség, szakképesítés: A képzés szakirányának megfelelő tanári vagy felsőfokú 

végzettség és szakképzettség. 

Elvárt ismeretek: szakmai és pedagógiai ismeretek; szakterületre, közoktatásra vonatkozó 

jogszabályok ismerete 

Személyi tulajdonságok: elhivatottság, türelem, egyéni kisugárzás, jó kapcsolatteremtő képesség, 

barátságos, készséges attitűd 

B.) KÖTELEZETTSÉGEK: 

1. Megismeri a munkája végzéséhez szükséges törvényeket, rendeleteket, az intézmény 
működését szabályozó alapdokumentumokat és követi annak változásait, ismerje az iskola 
Szervezeti és Működési Szabályzatát, Pedagógiai Programját, Házirendjét, tantárgyai tantervi 
követelményeit, minőségirányítási szabályait. 
2. Az iskola tantárgyfelosztásának megfelelően az egész tanévre elkészíti és a munkaközösség 
vezetőivel egyezteti a tanmeneteit. 
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3. Szaktárgya körében közre kell működnie a teljesítmény-mérésekben, a minőségbiztosítási 
rendszer működtetésében. 
4. Tevékenyen részt vesz a szakmai munkaközösség munkájában. 
5. Az ügyeleti szolgálatot előírásszerűen ellátja (az óraközi szünetekben a szolgálati helyén 
tartózkodik). 
6. Felkészíti és kíséri a diákokat a tanulmányi és egyéb versenyekre, tanulmányi 
kirándulásokra. 
7. A tanulók írásbeli munkáit lehetőség szerint a soron következő tanítási órára, de legkésőbb 
két héten belül kijavítja. 
8. A tanulókat úgy értékeli, hogy félévenként legalább a heti óraszám kétszeresének 
megfelelő érdemjeggyel rendelkezzenek, heti egy órás tantárgy(ak) esetében félévenként minimum 
3 jeggyel. 
9. Az érdemjegyeket a naplóba bejegyzi. Amennyiben az elektronikus tanulmányi napló 
működik az iskolában, azt előírásszerűen vezeti. 
10. Rendszeres kapcsolatot tart tanítványainak szüleivel, osztályfőnökével, szakoktatójával és 
nevelőtanárával. 
11. Részt vesz az iskolai munkatervben előírt szülői értekezleten és a fogadóórákon. 
12. Magatartása legyen példamutató, tartsa be a pedagógus etika és a szolgálati titoktartás 
követelményeit. 
13. Az iskolában olyan időpontban jelenjen meg – tanítás előtt legalább 15 perccel-, hogy 
munkaidejének kezdetekor a munkavégzésre készen álljon. 
14. Ha munkáját váratlan akadályoztatás miatt (pl. betegszabadság) a megszabott időben nem 
tudja megkezdeni, köteles a távolmaradást a legrövidebb úton és időben a területileg illetékes 
igazgatóhelyettesnek bejelenteni, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. 
15. Óracserét csak az igazgatóhelyettes előzetes hozzájárulása esetén alkalmazhat. 
16. Részt vesz az iskolai rendezvényeken, az ünnepélyek megszervezésében illetve a 
munkatervben előírt tanulmányi kirándulásokon. 
17. Feladata a tantermekben, szertárakban, a folyosókon a rend biztosítása, a felszerelési 
tárgyak állagának megóvása, a leltározásban való részvétel. 
18. Az intézmény igazgatója által elrendelt mindazon feladatok, amelyek az oktatással-
neveléssel összefüggenek (pl. Arany János Kollégiumi Programmal kapcsolatos feladatok ellátása 
külön megbízás alapján) és pedagógus szakértelmet igénylő tevékenységnek minősülnek. 
19. A rábízott leltári tárgyakért felelősséget visel a Munka Törvénykönyve és a Kjt. által 
meghatározott módon. 
20. Lássa el az iskola igazgatója és helyettesei által esetenként meghatározott egyéb 
feladatokat. 
21. A hivatali titoktartás kötelező, megszegése fegyelmi vétség. Az óraadónak ismerni kell az 
SZMSZ-t, a titoktartás kötelezettsége rá is vonatkozik. 

Osztályfőnök feladatai: 

1. Az osztályfőnök éves munkájának tervezése során szeptember 15-ig átgondolja a tanév 
feladatait az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve alapján.  
2. Az osztályfőnök közvetíti az osztályának a kulturált iskolai élet szabályrendszerét. 
3. Megismerteti, értelmezi és betartatja az osztály tanulóival a HÁZIREND szabályait. 
4. Az iskolai élet bármely területén (tanulmányi, kulturális, sport stb.) kiemelkedő 
teljesítményeket jutalmazza, jutalmazását kezdeményezi; a szabályok ellen vétőket figyelmezteti, 
szükség esetén megbünteti, megbüntetésüket kezdeményez. 
5. Az osztályfőnök felelős az osztálya által szervezett rendezvényekért, ezeknek 
előkészítésében és lebonyolításában személyesen is részt vesz. 
6. Az osztályfőnök felel osztálya viselkedéséért 
7. Az osztályfőnök felelős az osztály termének dekorációjáért.  
8. Az osztályfőnök köteles megvizsgálni az osztályba tanító tanárok bármelyike számára 
problémát jelentő eseteket. Kollégái kérésére összehívja az osztályban tanító tanárok értekezletét, 
ha szükségesnek látja, ilyen értekezletet maga is kezdeményez. 
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9. Nyomon követi a tanulókkal kapcsolatosan a naplóba történt bejegyzéseket, azok 
következményeit. 
10. A tizenkettedik osztályban segíti a pályairányítás, az érettségire és a továbbtanulásra 
történő jelentkezések lebonyolítását. 
11. Kiemelt adminisztrációs feladata a napló, az anyakönyv, a bizonyítványok precíz naprakész 
vezetése. 

A munkaközösség-vezető feladatai: 

Az iskolavezetés munkájának segítése terén: 

 Összeállítja a munkaközösség éves munkaprogramját. 
 A szakmai tartalmi munkát erősíti, fejleszti, integrálja. 
 Irányítja az iskola szaktárgyi versenyei előkészítését és lebonyolítását. Szorgalmazza és 
szervezi a városi (helyi), megyei és országos versenyekre való tehetséges tanulók kiválasztását, 
elősegíti azok felkészítését a versenyekre. 
 Képviseli az iskolát, a munkaközösséget az iskolán kívüli szakmai fórumokon, 
megbeszéléseken. 
 Az intézmény és vezetői számára értékeli a szaktanárok munkáját. Erről kérésre 
tájékoztatja az iskolavezetést. 
 

Az iskolai munka területén: 

 A munkaközösség-vezető a szaktárgyi oktatás elsőfokú irányítását végzi. 
 Havonta munkaközösségi összejövetelt szervez. Végzi a tanórák és a tanórán kívüli 
foglalkozások látogatását. Tapasztalatairól mindkét irányban információt ad. 
 Ellenőrzi a szaktanárok tanmeneteinek elkészítését. 
 A munkaközösség programját, tevékenységét összeállítja. 
 Figyelemmel kíséri a tanórán kívüli szakmai programok szervezését (pl. tanulmányi 
kirándulások, szakköri munka, tehetséggondozás, korrepetálás, konzultáció, érdeklődési körök, 
stb.). 
 Támogatja a pályakezdő és az újonnan belépő pedagógusok munkáját. 
 A munkaközösségi értekezletek tartalmi munkáját szervezi. 
 Szakmai pályázati lehetőségeket figyeli, pályázatokat készít. 
 A munkaközösségben a tankönyvkiválasztást koordinálja, tankönyvrendelést összefogja. 
 Vizsgákat előkészíti, szervezésében, lebonyolításában jelentős szerepet játszik. 
 Háziversenyeket szervez, ügyel a versenyfelkészítésre és a versenyeztetés koordinálására. 
 Óralátogatásokat koordinálja, segítséget nyújt iskolán belüli bemutató tanításokhoz, 
szakmai bemutatók szervezéséhez. 
 A munkaközösség tevékenységéről beszámolót, értékelést készít. 
 Együttműködik a többi munkaközösség-vezetővel a nevelési-oktatási kérdések kereteinek 
meghatározásában. 
 

C.) JOGKÖR, HATÁSKÖR: 

Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusának biztosított jogokat. 

 

D.) MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK: 

Kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel, szakoktatókkal, szülőkkel és szakmai szervezetekkel. 

 

E.) FELELŐSSÉGI KÖR: 
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A közoktatásról szóló (1993. évi LXXIX., 1995. évi CXXL., 1996. évi LXII.) törvényekben előírtak, 

valamint az iskolai szervezeti és működési szabályzatban, az iskolai munkatervben, ezen munkaköri 

leírásban szereplő, továbbá az igazgató és a közvetlen felettese által kiadott utasítások, feladatok 

ellátásáért fegyelmileg, a kezelésére bízott eszközök, szertári anyagokért anyagi felelősség terheli. 

Érvényességi időtartam, felülvizsgálati határidő: 

A munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.  

 

Jelen munkaköri leírásban megjelölt feladatokon kívül el kell látnia mindazon a Munka 

Törvénykönyvével és a Közalkalmazotti törvénnyel összhangban lévő feladatot, melyekkel 

az igazgató, vagy közvetlen felettese megbízza. 

A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igazodva – a munkáltató 

fenntartja. 

Jelen munkaköri leírás kötelező érvénnyel rögzíti a munkavégzés szabályait, és a 

munkaszerződés elválaszthatatlan részét képezi.  

Baktalórántháza, 2018.  ....................................................  

 P.H. 

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

 Gerják József 

 igazgató 

A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem. 

Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, 1 példányban átvettem: 

Kelt: Baktalórántháza, 2018.  ............................................   
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Munkaköri leírás (szakoktató) 

Munkáltató megnevezése: Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
4561 Baktalórántháza Naményi út 7. 

A munkakör: 

 betöltője:   ………………………… 

- megnevezése:   szakoktató 

- közvetlen felettese:  gyakorlati oktatásvezető 

- munkavégzés helye:  Baktalórántháza Naményi út 7. 

- A munkakör betöltőjének iskolai végzettsége, szakképzettsége, egyéb speciális 
tanfolyam:  Érettségi, szakirányú szakmai végzettség, 5 év szakmai gyakorlat, főiskola 
szakoktató, műszaki tanár 

Feladata: Szervezi és irányítja a tantárgyfelosztásban kapott szakmai gyakorlatokat. A 
gyakorlati oktatásban felelős a pedagógiai és szakmai programban meghatározott célok és 
feladatok megvalósításáért. 

Felelős: a munkaköri leírásban felsorolt munkaköri feladat pontos elvégzéséért. 

Jelenléti ív vezetésére kötelezett, a jelenléti ívet, a tárgyhónapot követő első munkanapon 
köteles aláírás céljából a gyakorlati oktatásvezető részére leadni, illetve bemutatni. 

Helyettesíti: 

Munkaköri feladata: 

1. Munkáját a gyakorlati oktatásvezető közvetlen irányításával, a szakmai 
munkaközösségek pedagógiai, módszertani, szakmai koordináló, segítő tevékenységének 
figyelembevételével végzi. 

2. Megtervezi gyakorlati oktatási tevékenység tantervi követelmények szerint. 

3. A nevelő-oktató munka eredményessége érdekében rendszeresen kapcsolatot tart a 
tanulók osztályfőnökével, szaktanárokkal és a nevelőtanárokkal.  

4. A szülő tájékoztatása érdekében részt vesz a szülői értekezleten. 

5. Lelkiismeretesen felkészül a gyakorlati foglalkozásokra, gondoskodik az oktatásba 
felhasználásra kerülő anyagokról, szemléltető eszközökről, gépekről. 

6. Megismerteti a tanulókkal a munkahely szervezetét és rendjét, a gyakorló helyek 
felszerelését, a munkával kapcsolatos szerszámok és gépek szerelését, célszerű és 
biztonságos használatát. 

7. Kötelessége a bevezető foglalkozások szakmai, pedagógiai szempontból 
megalapozott levezetése, az eredményes begyakorló tevékenység szempontjából megfelelő 
minőségű és mennyiségű munkafeladat biztosítása. 

8. Gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük 
fejlesztéséről, óvja a fiatalok jogait, az emberi méltóságot. 

9. Aktívan részt vesz a munkaközösség feladatvállalásában. 

10. Precízen vezeti a foglalkozási naplót, és a szükséges adminisztrációt. 
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11. Az oktatóműhelyt rendezett, használatra alkalmas, esztétikus állapotban tartja. 

12. Feladata tanulók teljesítményeinek pedagógiai elvek szerinti ellenőrzése, értékelése, 
a tanulói munkanaplók figyelemmel kísérése, értékelése, az osztályzatok megállapítása, és a 
megállapított érdemjegyeket havonta az osztálynaplóba is bevezeti.  

13. A gyakorlati oktatásvezető rendelkezése szerint ügyleti szolgálatot lát el. 

14. Személyesen felelős a felügyeletére bízott tanulók testi, érzelmi és morális épségéért. 

15. Munkaterületén felelős a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok betartásáért. 

16. A tanulók munkavédelmi, baleset-megelőzési foglalkozásainak rendszeres 
megtartásáért, dokumentálásáért. 

17. A gyakorlati oktatásvezetővel egyeztetve előkészíti a szakmai vizsga gyakorlati 
részét (dokumentáció, anyag, szerszám) 

18. Felelős a kezelésére bízott eszközök, erő és munkagépek állagmegóvásáért. 

19. Részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken. 

20. Kötelessége a helyes magyar beszédre és az egészséges életmódra nevelés. 

21. Magatartása legyen példamutató, tartsa be a pedagógus-etika és a szolgálati 
titoktartás követelményeit. 

22. A helyettesítéseket szakszerűen ellátja. 

23. Részt vesz az iskolai rendezvényeken, továbbképzéseken, fejleszti tudását, az új 
ismereteket adja át tanítványainak. 

24. Határidőre elvégzi mindazokat a feladatokat, amivel az intézmény vezetője vagy a 
gyakorlati oktatásvezető megbízza. 

25. Ellátja mindazokat a feladatokat, amivel az intézmény vezetője vagy a szakmai 
igazgatóhelyettes megbízza, 

26. Munkavégzése során tudomására jutott információt nem adhatja tovább. A 
munkavégzése során szerzett értesüléseket, a munkáltatóra, illetve annak tevékenységére 
vonatkozó alapvető információkat köteles megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet 
illetéktelen személlyel vagy személyekkel olyan adatot, információt, mely munkaköre 
betöltésével megtud, és melynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre káros 
következménnyel járna. 
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Záradék: 

A munkaköri leírás csak a rendszeres, alapvető feladatokat és kötelezettségeket tartalmazza, 
a munkavállaló a munkakörhöz kapcsolódó, munkaköri leírásban fel nem sorolt, - eseti 
feladatokat is köteles ellátni.   

Jelen munkaköri leírás kötelező érvénnyel rögzíti a munkavégzés szabályait, és a 
munkaszerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

Baktalórántháza, 2018.  ....................................................  

 P.H. 

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

 Gerják József 

 igazgató 

A munkaköri leírást elolvastam, az abban foglaltakat megértettem, és tudományul vettem.  

A munkaköri leírás 1 példányát átvettem.  

Baktalórántháza, 2018.  ....................................................  

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

 munkavállaló 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS (kollégiumi nevelőtanár) 

A munkaköri leírás a Köznevelési Törvény, a Közalkalmazotti Törvény, valamint az 
intézmény alapdokumentumai (Pedagógia Program, Szervezeti és Működési Szabályzat és 
a Házirend) előírásai alapján készült. 

A munkakört betöltő neve:  

Munkavégzés helye: Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, 

 Baktalórántháza, Naményi u. 7.és az iskola telephelyei 

A munkakör megnevezése:  kollégiumi nevelőtanár 

Közvetlen felettese:  kollégiumvezető 

Helyettese: Távolléte esetén helyettesítéséről a kollégiumvezető gondoskodik 

Munkaideje: heti 40 óra 

Heti kötött munkaideje: 32 óra  

Feladata: a tanulók személyiségének, képességeinek, tárgyi tudásának folyamatos 
fejlesztése. 

A kötött munkaidő terhére (30 óra) a kollégiumvezető által meghatározott beosztás szerint 
nevelési-oktatási feladatokat és pedagógiai felügyeletet lát el.  

A kötött munkaidő terhére neveléssel-oktatással le nem kötött részében  

(2 óra) az alábbi feladatokat látja el: 

- foglalkozások előkészítése 

- a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység 

- kollégiumi dokumentumok készítése, vezetése 

- szülőkkel, osztályfőnökökkel, szaktanárokkal és a pszichológussal való 
kapcsolattartás  

- a kollégiumi nevelőtestület munkájában való aktív részvétel 

- csoportvezetői munkával kapcsolatos tevékenység ellátása. 

Főbb felelősségek és tevékenységek: 

- ellátja tanulócsoportjának vezetését 

- a munkarendet pontosan betartja, köteles 15 perccel a foglalkozási vagy ügyeleti 
beosztása előtt a munkahelyén munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni.  

- a pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradást, illetve annak okát 
lehetőleg egy nappal előbb, de legkésőbb az adott munkanapon 8 óráig köteles jelenteni a 
kollégiumvezetőnek  

- a foglalkozásokra való érkezéskor figyelmet fordít a terem állapotára, ha a csoport 
elhagyja a termet, akkor – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként távozik 

- a tanulóhelyiségeket vagy a szaktantermeket foglalkozások előtt kinyitja, végén 
pedig bezárja 

- a foglalkozásokra felkészülten érkezik, ahol önállóan, felelősséggel és céltudatosan 
választja ki módszereit 
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- az iskolai követelmények figyelembe vételével szervezi csoportja tanulmányi 
munkáját 

- a tanulási folyamat során alkalmazza azokat a nevelési módszereket, amelyek a 
személyiség formálása terén maximálisan előremutatóak 

- gondoskodik arról, hogy minden tanuló – ha különböző ütemben is – megszerezze 
azokat a készségeket és képességeket, amellyel a tantárgyi követelményeknek eleget tud 
tenni 

- különös figyelmet fordít az SNI, a hátrányos helyzetű, és a tehetséges tanulókra  

- nevelési programja megvalósításával biztosítja a csoportközösség fejlődését, 
közreműködik a kollégiumi közösségek kialakításában, továbbfejlesztésében 

- támogatást nyújt az önszerveződő tevékenységhez, segíti a csoporton belüli 
önkormányzati tevékenység kibontakozását és az érdekvédelmi feladatok végrehajtását 

- feladata a tanulók személyiségének alapos megismerése, fejlesztése, közösségi 
tevékenységük irányítása, és az egészséges életmódra nevelés  

- feladata továbbá olyan légkör kialakítása, amelyben a tanulók jól érzik magukat, 
kiegyensúlyozottan, szorongásmentesen élhetik mindennapjaikat 

- elvégzi a szükséges adminisztrációt (ügyeleti napló, csoportnapló, foglalkozási 
napló) 

- ellátja a kollégium munkatervében vállalt feladatait, részt vesz a kollégiumi 
rendezvények és sportprogramok előkészítésében és lebonyolításában 

- közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában. 

- elkíséri a kollégium tanulóit a városi rendezvényekre, kollégiumi találkozókra, 
versenyekre és kirándulásokra  

- részt vesz az iskolai értekezleten, közös rendezvényeken 

- a tanulót érintő kérdésről, problémákról haladéktalanul tájékoztatja a szülőt 
telefonon, szükség esetén pedig behívja személyes beszélgetésre 

- azonnali intézkedést kívánó esetekben kéri a település családgondozójának a 
segítségét, és családlátogatásra megy 

- fejleszti szakmai ismereteit önképzéssel, és részt vesz a továbbképzéseken  

- alkalmazza és továbbadja a továbbképzéseken szerzett tudását, és használja a további 
szakképesítéseit az intézmény érdekében. 

AJKP-s csoportvezető tanár feladatai: 

- nyomon követi az éves feladattervet, mely alapján önállóan végzi az Arany János 
csoporttal és programmal kapcsolatos feladatait 

- betartja a feladattervben személyét érintő határidőket 

- felméri a csoportjában lévő tanulók szociális körülményeit és kidolgozza 
jutalmazásuk és támogatásuk rendszerét 

- felügyeli a csoportjában felmerülő szociális igényeket, gondoskodik a 
megbeszélésesükről 

- elvégzi a csoportjára vonatkozó bemeneti méréseket 
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- az osztályfőnökök és szaktanárok bevonásával minden tanulójáról egyéni fejlesztési 
tervet készít, tanév közben felülvizsgálja, szükség esetén korrigálja 

- a tanév során három alkalommal egyéni értékelést készít minden tanulóról, a 
tanulóval, szülővel ezt ismerteti és kézjegyükkel látják el 

- ügyel a szabályos és pontos adminisztrációra, vezeti a csoportnaplót, foglalkozási 
naplót 

- folyamatosan tájékozódik a tanulók foglalkozásokon, szakkörökön való 
megjelenéséről a foglalkozásokat tartó nevelőktől 

- a tanulók iskolai teljesítményéről naprakészen tájékozódik, az eredményeket átvezeti 
a csoportnaplóba, folyamatosan segíti a tanulók tanulmányi előmenetelét, figyelemmel 
kíséri az igazolatlan hiányzások alakulását 

- kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, szülőkkel, családlátogatáson 
vesz részt, ezeket a csoportnaplóban dokumentálja 

- szükség szerint szülői értekezletet, fogadónapot tart félévente egy-egy alkalommal 

- részt vesz a csoporttal kapcsolatos munka megbeszéléseken 

- karrierterv készítése a tanulóval közösen 

- programhétvége tervezése, szervezése, lebonyolítása 

- részt vesz az AJKP programmal kapcsolatos továbbképzéseken, kapcsolatot tart az 
AJKP-s intézményekkel 

Különleges megbízatása, felelőssége: 

- AJKP-s csoportvezető tanár 

- maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat 

- bizalmasan kezeli a kollégákkal, a csoportjával és a kollégiummal kapcsolatos 
információkat 

- a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi a kollégiumvezetőnek vagy 
az igazgatónak 

- rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az épület kiürítésében, menti 
az általa használt legfontosabb dokumentumokat 

- felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges digitális eszközök, könyvek, 
stb. rendeltetésszerű használatáért. 

Tervezés: 

- a rendelkezésre álló dokumentumok, tájékoztatók (Pedagógiai Program, Kollégiumi 
Nevelés Országos Alapprogramja stb.) alapján felkészül a tanév tervszerű nevelőmunkájára 

- elkészíti csoportjának a nevelési tervét, a csoportfoglalkozások ütemtervét 

- együttműködik az osztályfőnökkel, fejlesztő tanárokkal, pszichológussal, és 
javaslataikat figyelembe veszi a tervező munkája során 

- tervezi csoportja kötött és irányított szabadidős programját 

- csoportját felkészíti a kollégiumi rendezvényekre, hogy azon eredményesen 
szerepeljenek 
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- megtervezi foglalkozásainak ütemezését a heti kötelező óraszámkeretben - 
foglalkozási tervet készít 

- képesség kibontakoztató és differenciált pedagógiai módszert alkalmaz az eltérő 
fejlődési ütemű tanulóknál, ennek bánásmód pszichológiáját egyezteti az érintett nevelőkkel 

- tervezi és szervezi a tanulók tanulmányi munkáját, felzárkóztatását, 
tehetséggondozását. 

Bizalmas információk kezelése: 

- a személyiségjogokat érintő információkat (tanulói, szülői) megőrzi a 
közalkalmazotti törvényben foglaltak szerint jár el. 

Ellenőrzés, értékelés: 

- rendszeresen értékeli csoportja tanulóinak tanulmányi, közösségi teljesítményét 

- tanulóinak iskolai teljesítményéről naprakészen tájékozódik, részt vesz az iskola, 
értékelő értekezletein 

- a tantárgyi mérési eredményeket dokumentálja, és azokat felhasználja a fejlesztési 
terv elkészítésénél. 

Kapcsolatok: 

- részt vesz az intézmény, a kollégium nevelőtestületének fórumain, értekezletein. 

- bekapcsolódik a megbeszélésekbe és érdemi hozzászólással elősegíti annak 
eredményességét 

- kapcsolatot tart a szülőkkel, osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, a fejlesztésben 
résztvevő szakemberekkel, családgondozókkal és a pszichológussal 

- tanulócsoportjának programjait a saját nevelési terve és a kollégium pedagógiai 
programja alapján szervezi. 

Munkakörülményei: 

- munkáját a kollégiumvezető által meghatározott munkabeosztás és jogszabályok 
betartásával, a mindenkori hatályos jogszabályok szellemében végzi 

- szülői kapcsolattartáshoz igénybe veheti az intézmény telefonját. 

Jelen munkaköri leírásban megjelölt feladatokon kívül el kell látnia mindazon a Munka 
Törvénykönyvével és a Közalkalmazotti törvénnyel összhangban lévő feladatot, melyekkel 
az igazgató, vagy közvetlen felettese megbízza. 

A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igazodva – a munkáltató 
fenntartja. 

Jelen munkaköri leírás kötelező érvénnyel rögzíti a munkavégzés szabályait, és a 
munkaszerződés elválaszthatatlan részét képezi.  
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A munkaköri leírás visszavonásig érvényes. 

Baktalórántháza, 2018.  ....................................................  

 P.H. 

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

 Gerják József 

 igazgató 

A munkaköri leírást elolvastam, az abban foglaltakat megértettem, és tudományul vettem.  

A munkaköri leírás 1 példányát átvettem.  

Baktalórántháza, 2018.  ....................................................  

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

 munkavállaló 
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Munkaköri leírás (felnőttképzési ügyintéző) 

Munkáltató megnevezése: Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
4561 Baktalórántháza Naményi út 7. 

A munkakör: 

betöltője:    

lánykori neve:   

- megnevezése:   felnőttképzési ügyintéző 

- közvetlen felettese:  felnőttképzési vezető, gazdasági vezető 

- munkavégzés helye:  Baktalórántháza Naményi út 7. 

- A munkakör betöltőjének iskolai végzettsége, szakképzettsége, egyéb speciális 
tanfolyam:     

- Munkaideje:   heti 40 óra,  

hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 7.30-16.00 

péntek: 7.30-13.30 

Feladata: felnőttképzés adminisztrációs munkáinak elvégzése  

Felelős: a munkaköri leírásban felsorolt munkaköri feladat pontos elvégzéséért 

Jelenléti ív vezetésére kötelezett, a jelenléti ívet, a tárgyhónapot követő első munkanapon 
köteles a gazdasági vezető részére leadni. 

Helyettesítése: Tartós távolléte esetén munkaköri leírásában meghatározott feladatokat a 
felnőttképzési ügyintéző látja el. 

Helyettesíti: A távollévő felnőttképzési feladatokat ellátó ügyintézőt. 

A Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési 
Szabályzatának megfelelően munkaköri feladatát az alábbiak szerint állapítom meg: 

Munkaköri feladata: 

1. Elvégzi a felnőttképzéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, levelezéseket. 

2. Összegyűjti a jelentkezési lapokat, az előképzettséget igazoló dokumentumokat, a 
jelentkezést regisztrálja.  

3. Írásban tájékoztatja a jelentkező hallgatókat a felvételről, a tanfolyam indulásáról, és 
tervezett befejezési idejéről, a vizsgarendről.  

4. Feladatai közé tartozik a képzések szervezése, lebonyolítása, engedélyeztetéssel 
kapcsolatos feladatok ellátása. 

5. A szervezéssel járó dokumentumokat előkészíti, nyilvántartja, kezeli. 

6. Elkészíti a képzési szerződéseket és aláíratja a hallgatókkal.  

7. A tanfolyamok órarendjét elkészíti, és kifüggeszti.  

8. Az előírásoknak megfelelően vezeti és továbbítja a jelenléti ívet.  

9. A felnőttképzési program indítását bejelenti az illetékes szervezet részére. 
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10. A záróvizsga időpontját bejelenti az illetékes Kamarának, az NSZFI-nek.  

11. A felnőttképzési vezető utasítására megrendeli az írásbeli tételeket.  

12. Egyezteti a vizsga dokumentumainak bejegyzéseit.  

13. Minden hónap 3. munkanapjáig a gazdasági vezető részére adatot szolgáltat arra 
vonatkozóan, hogy az adott hónapban mennyi lesz a várható bevétel és kiadás ERA 
kódonként a felnőttképzési tanfolyamok tekintetében. Az adatszolgáltatás az Előrejelzés 
pontos elkészítésének nélkülözhetetlen dokumentuma. 

14. A szigorú elszámolási rend szerint felvett bizonyítványokkal elszámol.  

15. A záróvizsga Törzslapjait és iratait a törvényi szabályozásnak megfelelően postázza, 
irattározza.  

16. A vizsga zárását követően a jelentést elektronikus adathordozón elküldi az NSZFI nek.  

17. A vizsga eredményeit, a záróvizsga statisztikai jelentését megküldi az illetékes 
szervezetnek. 

18. A vizsga dokumentumait az iskolai irattárba helyezi.  

19. Figyelemmel kíséri a felnőttképzési díjak befizetését.  

20. Az iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában részt vesz, elvégzi a 
szükséges adminisztrációs feladatokat. 

21. A felnőttképzéssel kapcsolatos pályázatfigyelést munkája során ellátja. 

22. A képzéseken belüli partnerekkel kapcsolatot tart. 

23. 4/2017. (VI. 9.) FM utasítás a földművelésügyi miniszter irányítása, felügyelete alá 
tartozó intézményekben foglalkoztatottakkal való további jogviszony létesítésének 
szabályairól értelmében a felnőttképzési tevékenység ellátására irányuló megbízásokról 
naprakész nyilvántartást vezet. 

24. Betartja a tevékenységi körével összefüggő jogszabályokat, belső utasításokat, munka-, 
tűz- és környezetvédelmi előírásokat. 

25. A munkaterületéhez kapcsolódó bizonylatokat gyűjti, rendszerezi, megőrzi, évenként 
irattározza, az irattári selejtezésben részt vesz. 

26. Az adatvédelmi szabályokat és az informatikai eszközök használatára vonatkozó 
szabályokat betartja. 

27. A munkavégzése során szerzett értesüléseket, a munkáltatóra, illetve annak 
tevékenységére vonatkozó alapvető információkat köteles megőrizni. Illetéktelen személlyel 
vagy személyekkel nem közölhet olyan adatot, információt, mely munkaköre betöltésével 
megtud, és melynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre káros következménnyel 
járna. Munkavégzése során tudomására jutott információt kizárólag arra illetékes személlyel 
közölhet.  

28. Tájékoztatja munkahelyi vezetőjét a munkavégzéssel kapcsolatos problémákról, az 
elvégzett feladatokról.  
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Munkájával segíti az intézmény zavartalan és zökkenőmentes működését. 

Felelőssége kiterjed a fentiekben felsorolt feladatok, felelősségkörök maradéktalan 
elvégzésére. Munkáját, feladatkörét anyagi és erkölcsi felelősséggel köteles ellátni. 

Felelősségre vonható: 

 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 
elvégzéséért, 

 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért, 

 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a tanulók 
jogainak megsértéséért, 

 A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő 
használatáért, elrontásáért, 

 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 

Munkakörét az alábbi szabályzatok ismeretében köteles ellátni: 

 Számviteli Politika 

 Pénzkezelési Szabályzat 

 Gazdasági Szervezet Ügyrendje 

 Számlarend 

 Leltározási Szabályzat 

 Önköltség-számítási szabályzat 

 Bizonylati Rend 

 Beszerzések lebonyolításának szabályzat 

 Közbeszerzési szabályzat 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 Utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, kötelezettségvállalás rendje (Gazdálkodási 
szabályzat) 

 Telefonhasználati szabályzat 

 Kiküldetési szabályzat 

 Gépjármű üzemeltetési szabályzat 

 Munkavédelmi szabályzat 

 Tűzvédelmi szabályzat 

 Közalkalmazotti Szabályzat 

 Munkába járás költségtérítésének elszámolása szabályzat 

A munkavállaló általános jogai és kötelezettségei 

A munkavállaló általános jogai 

 Igényelheti felettesétől a zavartalan munkavégzés feltételeit, a szükséges 
információkat, a kitűzött célok elérése érdekében. 
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 Az elérendő célok megismerése és megvalósítása érdekében javaslatot tehet és 
kezdeményezhet. 

 Részt vehet a munkája értékelésével foglalkozó és személyiségi jogait érintő 
megbeszéléseken, értekezleteken és véleményt nyilváníthat. 

 Felszólíthatja az iskola vezetőit intézkedésre, ha az intézmény érdekeit, vagyonát 
vagy a dolgozóit veszély fenyegeti. 

A munkavállaló általános kötelezettségei 

 Köteles betartani az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat, az egyéb 
kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírás előírásait. 

 Köteles az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni. 

 Köteles a megállapított munkaidőt munkában tölteni. 

 Végre kell hajtania az oktató intézményben megnevezett függelmi felettesek 
utasításait. 

 Törekednie kell a beosztásában feladatai végrehajtása során a színvonalas 
munkavégzésre. 

 Munkája során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekednie az intézmény 
más dolgozóival. 

 Köteles megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a 
hivatalosnak minősített titkot. 

 A titoktartásra vonatkozó rendelkezések alapján csak az iskola vezetőjének 
felhatalmazása alapján az iratkezelési és adatkezelési szabályzat keretei között továbbíthatja 
az adatokat. 

 A személyi leltárban kimutatott vagyontárgyakat rendeltetésszerűen köteles 
használni, üzemképes állapotban tartani és leltári felelősséggel elszámolni azokról. 

 Köteles a munkavégzéséhez kapcsolódó szakmai ismereteit naprakészen tartani, 
fejleszteni. 

 A munkában történő megjelenésről illetve távolmaradásról dokumentációt (jelenléti 
ív, amennyiben az intézmény elektronikus beléptető rendszert alkalmaz, akkor elektronikus 
nyilvántartást) köteles vezetni. 

 Részt vesz a tűz- és munkavédelmi oktatásokon. 

 Előírt rendszerességgel köteles a munkaügyi alkalmassági vizsgálatokon részt venni. 

 Munkáját mindenkor pontosan, lelkiismeretesen végzi, a munkaidő ésszerű 
kihasználása mellett 

 Munkaköri feladataihoz kapcsolódó levelezést hagyományos és elektronikus 
formában is bonyolítja. 

Jelen munkaköri leírásban megjelölt feladatokon kívül el kell látnia mindazon a Munka 
Törvénykönyvével és a Közalkalmazotti törvénnyel összhangban lévő feladatot, melyekkel 
az igazgató, vagy közvetlen felettese megbízza. 

A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igazodva – a munkáltató 
fenntartja. 
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Jelen munkaköri leírás kötelező érvénnyel rögzíti a munkavégzés szabályait, és a 
munkaszerződés elválaszthatatlan részét képezi.  

 

Ezen munkaköri leírás …………..-tól visszavonásig érvényes. 

 

Baktalórántháza,  

 

                ……………………. 

               igazgató 

 

 

Nyilatkozat 

 

Alulírott munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 
tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 
foglaltakat kötelezőnek elismerem. 

 

 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

 

 

Baktalórántháza, 20.. 

 

        ……………………………….. 

                  közalkalmazott 
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Munkaköri leírás (gazdasági ügyintéző) 

Munkáltató megnevezése: Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
4561 Baktalórántháza Naményi út 7. 

A munkakör: 
betöltője:    

- megnevezése:   gazdasági ügyintéző 
- közvetlen felettese:  gazdasági vezető 
- munkavégzés helye:  Baktalórántháza Naményi út 7. 
- A munkakör betöltőjének iskolai végzettsége, szakképzettsége, egyéb speciális 
tanfolyam:     
- Munkaideje:   heti 40 óra,  
hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 7.30-16.00 
péntek: 7.30-13.30 

Feladata: elsődlegesen az intézményi számlák átutalásának elvégzése, másodlagosan  

Felelős: a munkaköri leírásban felsorolt munkaköri feladat pontos elvégzéséért, a határidős 
munkáknál a határidőre történő adatszolgáltatás elvégzéséért. 

Jelenléti ív vezetésére kötelezett, a jelenléti ívet, a tárgyhónapot követő első munkanapon 
köteles aláírás céljából a gazdasági vezető részére leadni, illetve bemutatni. 

Helyettesítése: Tartós távolléte esetén munkaköri leírásában meghatározott feladatokat a 
pénzügyi ügyintéző látja el. 

Helyettesíti: A gazdasági vezető döntése alapján a távollévő gazdasági ügyintézőt, és a 
könyvelési feladatot ellátó ügyintézőt. 

A Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési 
Szabályzatának megfelelően munkaköri feladatát az alábbiak szerint állapítom meg: 

Munkaköri feladata: 

 Az intézmény kimenő számláiról analitikus nyilvántartást vezet. Ellátja a kiadások 
teljesítésének és a bevételek beszedésével kapcsolatos érvényesítési feladatokat. 
 Ellenőrzi a beérkező számlákat tartalmi és alaki szempontból egyaránt. Amely 
számla nem felel meg a számlával támasztott követelményeknek, a számlát kibocsátó részére 
kísérőlevéllel visszaküldi. 
 Az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet vonatkozó előírásainak 
figyelembevételével az intézmény kötelezettségvállalásaival kapcsolatos érvényesítést 
végzi. Érvényesítés előtt a számlát a szakmai teljesítés igazolóval alá kell íratni. A számlát 
érvényesíteni csak a szakmai teljesítés után lehet. 
 Elkészíti az utalványrendeletet, ellenőrzi a számlát alaki és tartalmi, számszaki 
szempontból, elvégzi az érvényesítéssel kapcsolatos feladatokat.  
 A számlákat utalványozásra az intézményvezetőnek, vagy helyettesének, 
ellenjegyzésre a gazdasági vezetőnek kell átadni, akik aláírásukkal utalványozzák, illetve 
ellenjegyzik a kötelezettségvállalást.  
 Az intézmény kimenő számláit (vevő) elkészíti, figyelembe véve a számlával 
szemben támasztott követelményeket. A kimenő számla elkészítése is utalványrendeletre 
történik. A kimenő számlákról nyilvántartást vezet. 
 Havonkénti feladást készít a főkönyvi könyvelés részére a beérkező és kimenő 
számlák havi előírásáról, valamint a ki és befizetésekről. A havonkénti feladásról 
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negyedévenként összesítő kimutatást kell készíteni, külön kimutatva a negyedév végi 
szállítói tartozásokat, valamint a be nem érkezett vevőköveteléseket. 
 A Magyar Államkincstárból érkező banki kivonatot ellenőrzi, az esetleges eltérések 
rendezésére haladéktalanul intézkedik.  
 Intézkedik a szállító számlák, kötelezettségek határidőben történő átutalására. Az 
ELEKTRA elektronikus átutalási rendszeren keresztül, az átutalásra kerülő számlákat rögzíti 
és utalja a szállítók részére.  
 A PFNY 11 nyomtatványszámú 2 példányos átutalási megbízáson feltünteti a 
kincstári tranzakciós kódokat, a Magyar Államkincstár tájékoztatója szerint.  
 A MÁK e-adat rendszerén keresztül minden hó 5-ig jelentést készít az intézmény 
tartozás állományáról, majd megküldi az FM kijelölt kapcsolattartójának. 
 Adatszolgáltatást küld minden hónap 10-ig az FM részére a keretszámla egyenleg 
figyeléséről. 
 Nyilvántartást vezet a felnőttképzés tanfolyam vevőszámláiról. Tanfolyamonként 
erről nyilvántartást vezet. 
 Rendszeresen tájékoztatja munkahelyi vezetőjét a munkavégzéssel kapcsolatos 
problémákról, az elvégzett feladatokról.  
 Betartja a tevékenységi körével összefüggő jogszabályokat, belső utasításokat, 
munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat. 
 A leltározási ütemtervben foglaltaknak megfelelően elvégzi a leltározási feladatokat. 
 A munkaterületéhez kapcsolódó bizonylatokat gyűjti, rendszerezi, megőrzi, 
évenként irattározza, az irattári selejtezésben részt vesz. 
 Az adatvédelmi szabályokat és az informatikai eszközök használatára vonatkozó 
szabályokat betartja. 
 Köteles a Nemzetgazdasági Minisztériumnál a könyvviteli szolgáltatás rendje szerint az 
előírt kötelező számviteli továbbképzésen részt venni, 
 A munkavégzése során szerzett értesüléseket, a munkáltatóra, illetve annak 
tevékenységére vonatkozó alapvető információkat köteles megőrizni. Illetéktelen személlyel 
vagy személyekkel nem közölhet olyan adatot, információt, mely munkaköre betöltésével 
megtud, és melynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre káros következménnyel 
járna. Munkavégzése során tudomására jutott információt kizárólag arra illetékes személlyel 
közölhet.  

Munkájával segíti az intézmény zavartalan és zökkenőmentes működését. 

Felelőssége kiterjed a fentiekben felsorolt feladatok, felelősségkörök maradéktalan 
elvégzésére. Munkáját, feladatkörét anyagi és erkölcsi felelősséggel köteles ellátni. 

Felelősségre vonható: 

 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 
elvégzéséért, 
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért, 
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a tanulók 
jogainak megsértéséért, 
 A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő 
használatáért, elrontásáért, 
 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 

Szoftver használat: 

 Az intézményben mindenki által használható szoftverek 
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 Windows operációs szoftverek 
 Microsoft Office irodai alkalmazások (Word, Excel, PowerPoint) 

Internet alapú programhasználat: 

 MÁK honlapjáról letölthető kötelezően használni rendelt nyomtatványok kitöltő 
programjai 
 ECOSTAT (Integrált Pénzügyi Rendszer) 
 EPER (integrált pénzügyi rendszer) 
 MÁK eadat 
 KGR 
 ANYK 
 Levelező rendszerek 
 elektra.ksh.hu 

Munkakörét az alábbi szabályzatok ismeretében köteles ellátni: 

 Számviteli Politika 
 Pénzkezelési Szabályzat 
 Gazdasági Szervezet Ügyrendje 
 Számlarend 
 Leltározási Szabályzat 
 Önköltség-számítási szabályzat 
 Bizonylati Rend 
 Beszerzések lebonyolításának szabályzat 
 Közbeszerzési szabályzat 
 Szervezeti és Működési Szabályzat 
 Utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, kötelezettségvállalás rendje (Gazdálkodási 
szabályzat) 
 Telefonhasználati szabályzat 
 Kiküldetési szabályzat 
 Gépjármű üzemeltetési szabályzat 
 Munkavédelmi szabályzat 
 Tűzvédelmi szabályzat 
 Közalkalmazotti Szabályzat 
  Munkába járás költségtérítésének elszámolása szabályzat 
 Eszközök és források értékelési szabályzata 

A munkavállaló általános jogai és kötelezettségei 

A munkavállaló általános jogai 
 Igényelheti felettesétől a zavartalan munkavégzés feltételeit, a szükséges 
információkat, a kitűzött célok elérése érdekében. 
 Az elérendő célok megismerése és megvalósítása érdekében javaslatot tehet és 
kezdeményezhet. 
 Részt vehet a munkája értékelésével foglalkozó és személyiségi jogait érintő 
megbeszéléseken, értekezleteken és véleményt nyilváníthat. 
 Felszólíthatja az iskola vezetőit intézkedésre, ha az intézmény érdekeit, vagyonát 
vagy a dolgozóit veszély fenyegeti. 

 

A munkavállaló általános kötelezettségei 
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 Köteles betartani az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat, az egyéb 
kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírás előírásait. 
 Köteles az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni. 
 Köteles a megállapított munkaidőt munkában tölteni. 
 Végre kell hajtania az oktató intézményben megnevezett függelmi felettesek 
utasításait. 
 Törekednie kell a beosztásában feladatai végrehajtása során a színvonalas 
munkavégzésre. 
 Munkája során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekednie az intézmény 
más dolgozóival. 
 Köteles megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a 
hivatalosnak minősített titkot. 
 A titoktartásra vonatkozó rendelkezések alapján csak az iskola vezetőjének 
felhatalmazása alapján az iratkezelési és adatkezelési szabályzat keretei között továbbíthatja 
az adatokat. 
 A személyi leltárban kimutatott vagyontárgyakat rendeltetésszerűen köteles 
használni, üzemképes állapotban tartani és leltári felelősséggel elszámolni azokról. 
 Köteles a munkavégzéséhez kapcsolódó szakmai ismereteit naprakészen tartani, 
fejleszteni. 
 A munkában történő megjelenésről illetve távolmaradásról dokumentációt (jelenléti 
ív, amennyiben az intézmény elektronikus beléptető rendszert alkalmaz, akkor elektronikus 
nyilvántartást) köteles vezetni. 
 Részt vesz a tűz- és munkavédelmi oktatásokon. 
 Előírt rendszerességgel köteles a munkaügyi alkalmassági vizsgálatokon részt venni. 
 Munkáját mindenkor pontosan, lelkiismeretesen végzi, a munkaidő ésszerű 
kihasználása mellett 
 Munkaköri feladataihoz kapcsolódó levelezést hagyományos és elektronikus 
formában is bonyolítja. 
 
Jelen munkaköri leírásban megjelölt feladatokon kívül el kell látnia mindazon a Munka 
Törvénykönyvével és a Közalkalmazotti törvénnyel összhangban lévő feladatot, melyekkel 
az igazgató, vagy közvetlen felettese megbízza. 
A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igazodva – a munkáltató 
fenntartja. 
Jelen munkaköri leírás kötelező érvénnyel rögzíti a munkavégzés szabályait, és a 
munkaszerződés elválaszthatatlan részét képezi.  

Ezen munkaköri leírás …………………….-tól visszavonásig érvényes. 

Baktalórántháza,  

                ……………………. 
               igazgató 
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Nyilatkozat 
 
Alulírott munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 
tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 
foglaltakat kötelezőnek elismerem. 
 
 
A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 
 
 
Baktalórántháza,  
 
        ……………………………….. 
                közalkalmazott 
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Munkaköri leírás (gondnok) 

Munkáltató megnevezése: Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
4561 Baktalórántháza Naményi út 7. 

A munkakör: 

 betöltője:    

- megnevezése:   gondnok 

- közvetlen felettese:  gazdasági vezető 

- munkavégzés helye:  Baktalórántháza Naményi út 7.  

- A munkakör betöltőjének iskolai végzettsége, szakképzettsége, egyéb speciális 
tanfolyam:     

- Munkaideje:   heti 40 óra,  

hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 7.30-16.00 

péntek: 7.30-13.30 

Feladata: takarítók napi munkavégzésének ellenőrzése, portások havi beosztásának 
elkészítése, karbantartási feladatok ütemezése, anyagbeszerzéssel kapcsolatos tevékenység 
ellátása. 

Felelős: a technikai dolgozók munkavégzésének irányításáért.  

Jelenléti ív vezetésére kötelezett: a portán elhelyezett jelenléti ívet naponta az érkezéskor 
és eltávozáskor köteles aláírni.  

Helyettesítése: Tartós távolléte esetén munkaköri leírásában meghatározott feladatokat a 
feladat elvégzésével megbízott technika közalkalmazott látja el. 

Helyettesíti: A gazdasági vezető döntése alapján a távollévő technikai dolgozó munkatársat. 

Munkaköri feladata: 

 Irányítja a takarítók, karbantartók, udvari munkások napi munkavégzését, ellenőrzi 
az elvégzett feladatokat a Naményi úti, és Vásártér úti telephelyen. 

 Elkészíti a portások havi beosztását, szabadság esetén gondoskodik a folyamatos 
portaszolgálat ellátásáról. 

 A gazdasági vezetőt rendszeresen tájékoztatja az elvégzett, és a folyamatban lévő 
feladatokról, mindkét telephelyen. 

 Ellátja az anyagbeszerzési feladatokat, elsősorban a gyakorlati oktatás, tangazdaság 
és karbantartás területén. A kiállított és utalványozott anyagmegrendelő alapján beszerzi a 
szükséges anyagokat, alkatrészeket, eszközöket. 

 Felkutatja az olcsóbb beszerzési forrásokat, javaslatot tesz az intézményvezető és 
gazdasági vezető részére a költség- és anyagtakarékos, valamint az egyszerűbben, és esetleg 
gyorsabban végezhető javításokra. 

 Anyagilag felelős a munkavégzésre, javításra átvett anyagokért, munkaeszközökért, 
gépekért és szerszámokért, azok rendeltetésszerű használatáért, és megőrzéséért. 
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 Meghatározza az irányítási területén dolgozók napi feladatát, gondoskodik a 
munkaidő minél hatékonyabb kihasználásáról. 

 Gondoskodik az oktató-nevelő munka zavartalanságáról, ennek érdekében 
intézkedik a karbantartási, javítási feladatok gyors és szakszerű elvégzéséről. 

 A portán elhelyezett hibabejelentő nyilvántartást naponta megnézi, intézkedik a hiba 
mielőbbi elhárításáról, kijavításáról. A javítás elvégzését a nyilvántartásban naponta 
dokumentálja, szignózza, aláírja. 

 Ellenőrzi a karbantartók által végzett javítási, karbantartási feladatokat, annak 
szakszerű kivitelezését.  

  Koordinálja az iskolai rendezvényekhez szükséges berendezések előkészítését, részt 
vesz a rendezvények lebonyolításában.    

  Rendszeresen ellenőrzi a karbantartók által használt műhely általános rendjét.  

 Ellenőrzi és igazolja a karbantartók által kiállított munkalapokat.  

 Gondoskodik a kiültetett egynyári virágok rendszeres locsolásáról. 

 Téli időszakban gondoskodik a közlekedési utak tisztántartásáról, hó és síkosság 
mentesítéséről, irányítja az udvari munkások téli síktalanítással kapcsolatos feladatait.  

 Betartja és betartatja a munkakörével összefüggő jogszabályokat, belső utasításokat, 
munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat. Javaslatot tesz az anyagok, eszközök 
selejtezésére. 

 A leltározási ütemtervben foglaltaknak megfelelően elvégzi a leltározási feladatokat. 

 A munkaterületéhez kapcsolódó bizonylatokat gyűjti, rendszerezi, megőrzi, 
évenként irattározza, az irattári selejtezésben részt vesz. 

 Az adatvédelmi szabályokat és az informatikai eszközök használatára vonatkozó 
szabályokat betartja. 

 A munkavégzése során szerzett értesüléseket, a munkáltatóra, illetve annak 
tevékenységére vonatkozó alapvető információkat köteles megőrizni. Ezen túlmenően sem 
közölhet illetéktelen személlyel vagy személyekkel olyan adatot, információt, mely 
munkaköre betöltésével megtud, és melynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre 
káros következménnyel járna. 

Munkájával segíti az intézmény zavartalan és zökkenőmentes működését. 

Felelőssége kiterjed a fentiekben felsorolt feladatok, felelősségkörök maradéktalan 
elvégzésére. Munkáját, feladatkörét anyagi és erkölcsi felelősséggel köteles ellátni. 

Felelősségre vonható: 

 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 
elvégzéséért, 

 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért, 

 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a tanulók 
jogainak megsértéséért, 

 A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő 
használatáért, elrontásáért, 
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 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 

Munkakörét az alábbi szabályzatok ismeretében köteles ellátni: 

 Számviteli Politika 

 Pénzkezelési Szabályzat 

 Gazdasági Szervezet Ügyrendje 

 Számlarend 

 Leltározási Szabályzat 

 Önköltség-számítási szabályzat 

 Bizonylati Rend 

 Beszerzések lebonyolításának szabályzat 

 Közbeszerzési szabályzat 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 Utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, kötelezettségvállalás rendje (Gazdálkodási 
szabályzat) 

 Telefonhasználati szabályzat 

 Kiküldetési szabályzat 

 Gépjármű üzemeltetési szabályzat 

 Munkavédelmi szabályzat 

 Tűzvédelmi szabályzat 

 Közalkalmazotti Szabályzat 

  Munkába járás költségtérítésének elszámolása szabályzat 

A munkavállaló általános jogai és kötelezettségei 

A munkavállaló általános jogai 

 Igényelheti felettesétől a zavartalan munkavégzés feltételeit, a szükséges 
információkat, a kitűzött célok elérése érdekében. 

 Az elérendő célok megismerése és megvalósítása érdekében javaslatot tehet és 
kezdeményezhet. 

 Részt vehet a munkája értékelésével foglalkozó és személyiségi jogait érintő 
megbeszéléseken, értekezleteken és véleményt nyilváníthat. 

 Felszólíthatja az iskola vezetőit intézkedésre, ha az intézmény érdekeit, vagyonát 
vagy a dolgozóit veszély fenyegeti. 

A munkavállaló általános kötelezettségei 

 Köteles betartani az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat, az egyéb 
kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírás előírásait. 

 Köteles az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni. 

 Köteles a megállapított munkaidőt munkában tölteni. 



 

102 

 Végre kell hajtania az oktató intézményben megnevezett függelmi felettesek 
utasításait. 

 Törekednie kell a beosztásában feladatai végrehajtása során a színvonalas 
munkavégzésre. 

 Munkája során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekednie az intézmény 
más dolgozóival. 

 Köteles megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a 
hivatalosnak minősített titkot. 

 A titoktartásra vonatkozó rendelkezések alapján csak az iskola vezetőjének 
felhatalmazása alapján az iratkezelési és adatkezelési szabályzat keretei között továbbíthatja 
az adatokat. 

 A személyi leltárban kimutatott vagyontárgyakat rendeltetésszerűen köteles 
használni, üzemképes állapotban tartani és leltári felelősséggel elszámolni azokról. 

 Köteles a munkavégzéséhez kapcsolódó szakmai ismereteit naprakészen tartani, 
fejleszteni. 

 A munkában történő megjelenésről illetve távolmaradásról dokumentációt (jelenléti 
ív, amennyiben az intézmény elektronikus beléptető rendszert alkalmaz, akkor elektronikus 
nyilvántartást) köteles vezetni. 

 Részt vesz a tűz- és munkavédelmi oktatásokon. 

 Előírt rendszerességgel köteles a munkaügyi alkalmassági vizsgálatokon részt venni. 

 Munkáját mindenkor pontosan, lelkiismeretesen végzi, a munkaidő ésszerű 
kihasználása mellett 

 Munkaköri feladataihoz kapcsolódó levelezést hagyományos és elektronikus 
formában is bonyolítja. 

 

Jelen munkaköri leírásban megjelölt feladatokon kívül el kell látnia mindazon a Munka 
Törvénykönyvével és a Közalkalmazotti törvénnyel összhangban lévő feladatot, melyekkel 
az igazgató, vagy közvetlen felettese megbízza. 

A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igazodva – a munkáltató 
fenntartja. 

Jelen munkaköri leírás kötelező érvénnyel rögzíti a munkavégzés szabályait, és a 
munkaszerződés elválaszthatatlan részét képezi.  

Ezen munkaköri leírás ………………-tól visszavonásig érvényes. 

Baktalórántháza,  

 

                ……………………. 

               igazgató 
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Nyilatkozat 

Alulírott munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 
tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 
foglaltakat kötelezőnek elismerem. 

 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

 

 

Baktalórántháza, 

 

        ……………………………….. 

                   közalkalmazott 
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Munkaköri leírás (udvari munkás) 

Munkáltató megnevezése: Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
4561 Baktalórántháza Naményi út 7. 

A munkakör: 

 betöltője:   ……………………. 

- megnevezése:   udvari munkás 

- közvetlen felettese:  gondnok 

- munkavégzés helye:  Baktalórántháza, Naményi út 7. 

- A munkakör betöltőjének iskolai végzettsége, szakképzettsége, egyéb speciális 
tanfolyam:    motorfűrész kezelő  

Feladata: intézmény karbantartási feladatainak ellátása. 

Felelős: a karbantartási feladatok szakszerű elvégzéséért 

Jelenléti ív vezetésére kötelezett: a portán elhelyezett jelenléti ívet naponta az érkezéskor 
és eltávozáskor köteles aláírni.  

Helyettesítés: a karbantartók a távollévő karbantartót egymás közt helyettesítik.  

Munkaköri feladata: 

Anyagilag felelős a munkavégzésre, javításra átvett anyagokért, munkaeszközökért, 
gépekért és szerszámokért, azok rendeltetésszerű használatáért, és megőrzéséért. 

Munkáját a gondnok irányítja, aki a napi szükséges feladatot meghatározza. 

Biztosítja az oktató-nevelő munka zavartalanságát, ennek érdekében elvégzi: 

- a szakképzettségének megfelelő javításokat, és egyéb nem szakképzettségébe tartozó 
kisebb javítási, karbantartási munkákat, 

- javaslatot ad a munkavégzése során a költség- és anyagtakarékos, valamint az 
egyszerűbben, és esetleg gyorsabban végezhető javításokra,  

- a javításokhoz, karbantartáshoz szükséges anyagokat anyagigénylő lapon megigényli, és 
a vezető karbantartónak leadja, 

- a javítási, karbantartási feladatokat teljes felelősséggel, és szakszerűséggel elvégzi, 

- besegít az iskolai rendezvényekhez szükséges berendezések mozgatásába,  

- az iskola területén lévő füvet lenyírja, sövényt levágja, falevelet összesepri, gondoskodik 
az intézmény általános rendjéről, 

- a sziklakertben lévő növényeket gyommentesíti, a földet kapálja, az iskola területén lévő 
virágos növények rendszeres locsolásáról gondoskodik, 

- köteles a rendelkezésére bocsátott műhely rendjéről, és a rábízott munkagépek 
rendszeres karbantartásáról gondoskodni, 

- téli időszakban a közlekedési utak tisztántartásáról, hó mentesítéséről, síkosság 
mentesítéséről gondoskodik,  
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- köteles a portán elhelyezett hibabejelentő füzetet naponta a munkakezdés előtt elolvasni, 
az elhárítandó probléma, hiba megszüntetését haladéktalanul megkezdeni. A hibabejelentő 
füzetet naponta aláírásával köteles ellátni, ezáltal veszi tudomásul azt elvégzendő 
munkafeladatot, 

- elvégzi az intézmény által bevállalt mezőgazdasági szolgáltatást, az elvégzett munkával 
kapcsolatos munkalapot kiállítja, és leadja, 

- gondatlan vagy szándékos károkozás esetén, vagy ha a tudomására jutott hibát nem 
javítja ki, ezáltal az intézménynek kára keletkezik, az okozott kárt köteles megtéríteni, 

- rendszeresen tájékoztatja a gondnokot a felmerülő problémákról, az elvégzett munkáról, 
és a folyamatban lévő feladatokról,  

- betartja a munkakörével összefüggő jogszabályokat, belső utasításokat, munka-, tűz- és 
környezetvédelmi előírásokat, 

- A munkavégzése során szerzett értesüléseket, a munkáltatóra, illetve annak 
tevékenységére vonatkozó alapvető információkat köteles megőrizni. Illetéktelen személlyel 
vagy személyekkel nem közölhet olyan adatot, információt, mely munkaköre betöltésével 
megtud, és melynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre káros következménnyel 
járna. Munkavégzése során tudomására jutott információt kizárólag arra illetékes személlyel 
közölhet.  

- A tanulóifjúság és munkatársaik előtt úgy kell viselkednie, hogy az példamutató legyen, 
s ezzel is elősegíti az iskola oktató-nevelő munkáját. 

Záradék: 

A munkaköri leírás csak a rendszeres, alapvető feladatokat és kötelezettségeket tartalmazza, 
a munkavállaló a munkakörhöz kapcsolódó, munkaköri leírásban fel nem sorolt, - eseti 
feladatokat is köteles ellátni.   

Jelen munkaköri leírás kötelező érvénnyel rögzíti a munkavégzés szabályait, és a 
munkaszerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

Ezen munkaköri leírás ………………-tól visszavonásig érvényes. 

Baktalórántháza,  

 

                ……………………. 

               igazgató 

A munkaköri leírást elolvastam, az abban foglaltakat megértettem, és tudomásul vettem.  

A munkaköri leírás 1 példányát átvettem.  

 

Baktalórántháza, 20.. 

…………………………… 

munkavállaló 
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4. sz melléklet (Könyvtár működési szabályzat) 

 

 

 

 

A Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium Könyvtárának Működési 

Szabályzata 
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1. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 

Az iskolai könyvtár működési szabályzata a közoktatási, könyvtári jogszabályoknak, 
útmutatóknak és a pedagógiai programjának megfeleltetett, hivatalosan jóváhagyott 
dokumentuma. 

A dokumentum célja, hogy szabályozza és meghatározza a könyvtár: 

 feladatát és gyűjtőkörét, 

 kezelésének és működésének rendjét, 

 fenntartásának, fejlesztésének, gazdálkodásának módját, 

 állományvédelmi eljárásait, és 

 használatának rendjét. 

1.1 Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai: 

Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai:  

Az iskolai könyvtár működési szabályzata a közoktatásra vonatkozó szabályokat és a 
könyvtárakra vonatkozó előírásokat egyaránt figyelembe veszi.  

Ezek a következők:  

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

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

  51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 
rendjéről  

 110/2012.(VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 
alkalmazásáról  

 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-
szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban 
való közreműködés feltételeiről  

 1997. évi CXL. törvény (könyvtári törvény)  

 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről  

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (2013. szeptemberéig még hatályos a 
könyvtáros létszám, könyvtárostanár kötelező óraszáma tekintetében) módosítása a 2003. 
évi LXV. Törvény;  

 2001. évi XXXVII. Törvény a tankönyvpiac rendjéről;  

 Az iskola helyi dokumentumai: HPP, IMIP, és a helyi tanterv 

A könyvtárostanárra vonatkozó rendelkezések:  

 Könyvtáros létszám: 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 2. sz. melléklet  

 Alkalmazási feltételek, végzettség: Nkt. 3.sz. melléklet  

 Munkaidő, nyitva tartás, feladat,kötelező óraszám: Nkt..62 § (12) 
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1.2 A könyvtárra vonatkozó azonosító adatok: 

A könyvtár elnevezése:  A Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
Könyvtára 

Székhelye, címe:              4561 Baktalórántháza, Naményi u. 7 

    4561 Baktalórántháza, Vásártér u. 1.  

             Tel.: 06/ 42 550-002 

Használói kör:  Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 
Kollégium  tanulói, nevelői, adminisztratív dolgozói 

A könyvtár jellege:             nem nyilvános könyvtár 

Elhelyezés: az iskola földszintjén, kölcsönző-teremben szabadpolcos elrendezéssel 
működik. Tanári segédkönyvtári rész is megtalálható itt. 

Személyi feltétel:  1 fő történelem-könyvtár szakos, főiskolai végzettségű könyvtáros 
tanár 

A könyvtár használata:                       díjtalan 

1.3 A könyvtár fenntartása és felügyelete 

A könyvtár a baktalórántházai Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
szervezetében működik. 

Fenntartásáról és fejlesztéséről az iskola költségvetése gondoskodik. A szakszerű könyvtári 
szolgáltatások kialakításáért a könyvtárat működtető iskola vállal felelősséget. 

Az iskolai könyvtár működését az iskola igazgatója ellenőrzi és a nevelőtestület 
javaslatainak meghallgatásával irányítja. 

1.4 Szakmai szolgáltatások 

Az iskolai könyvtár szakmai tevékenységét szakmai szolgáltatásokkal (szaktanácsadás, 
pedagógiai tájékoztatás, továbbképzés, módszertani útmutatás stb.) a Szabolcs-Szatmár-
Bereg 

Megyei Pedagógiai Intézet, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, és Nyíregyháza 
iskolai könyvtárai segítik. 

Az iskolai könyvtár munkájának értékelését az országos szakértői jegyzéken szereplő 
szakember végzi. 

1.5 Az iskolai könyvtár gazdálkodása 

Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges financiális feltételeket az intézmény 
biztosítja. 

A könyvtár fejlesztésére tervezett keretet úgy kell a könyvtáros tanár rendelkezésére 
bocsátani, hogy a tervszerű és folyamatos beszerzés biztosítható legyen. 
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Az iskola gazdasági vezetője gondoskodik a napi működéshez szükséges technikai 
eszközökről, irodaszerekről és a szociális feltételekről.  

A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok beszerzése a 
könyvtárostanár feladata. 

A gazdasági-, pénzügyi iratok megőrzése a gazdasági szakember feladata, az eredeti példány 
másolatát azonban a könyvtári irattárban is el kell helyezni. 

2. A könyvtár meghatározása, feladatai 

o Az iskolai könyvtár az oktató-nevelő munka eszköztára, oktatási helyszíne és 
kommunikációs centruma. Sajátos eszközrendszerével segíti az iskolát pedagógiai 
programja megvalósításában. 

o A könyvtár nyitvatartási idejében mind az iskola nappali tagozatos, mind az iskola 
dolgozóinak (pedagógus, adminisztratív és technikai dolgozók) lehetővé teszi teljes 
állománya egyéni és csoportos használatát. Rendelkezik az ehhez szükséges eszközökkel. 

o Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének igazodnia kell a műveltségi területek 
követelményrendszeréhez és az iskola tevékenységének egészéhez. Gyűjteménye 
tartalmazza azokat az információhordozókat, információkat, amelyeket az iskola 
oktatónevelő tevékenysége hasznosít. 

o Alapvető feladata a tanításhoz-tanuláshoz szükséges dokumentumok gyűjtése, 
feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása, rendelkezésre bocsátása. 

o Segíti az oktató-nevelő munkát, előmozdítja az iskolai tanulók olvasásra, 
könyvtárhasználatra nevelését. 

o Biztosítja állományának egyéni és csoportos helyben használatát. 

o Könyvtárbemutató és könyvtárhasználati foglalkozásokat tart. 

o Az iskola tanulóinak részvételével megemlékezik az „Iskolai Könyvtárak 
Világnapjáról”. 

o A könyvtár - a helyben használható gyűjteményrészek (kézikönyvek, lexikonok, 
enciklopédiák, szótárak, időszaki kiadványok, audiovizuális információhordozók) 
kivételével - állományát kölcsönzi. 

o Felkészíti a tanulókat a könyvtárhasználati versenyekre. 

o A pedagógusok alapvető pedagógiai, szakirodalmi és információs igényeinek a 
kielégítésére törekszik. 

o Tájékoztatást nyújt a könyvtár dokumentumairól, szolgáltatásairól és segíti más 
könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérését. 

o Számítógépes informatikai szolgáltatást nyújt (Internet hozzáférési lehetőség). 

o Mint nyitott kommunikációs centrum, lehetőséget biztosít a könyvtárhoz kapcsolódó 
programok szervezésére. 
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3. Az iskolai könyvtár állományának alakítása 

A könyvtár az iskola pedagógiai programja által meghatározott cél- és feladatrendszeréből 
kiindulva folyamatosan, tervszerűen, arányosan fejleszti állományát. Ez adja a könyvtár 
alapfunkcióját.  

A könyvtáros az állományfejlesztés során figyelembe veszi az iskola vezetőinek, 
nevelőtestületnek és a tanulóknak a gyűjtőköri alapelvekkel összhangban álló szükségleteit, 
javaslatait. 

Az állománygyarapítás önálló beszerzéssel és ajándékozás útján történik a gyűjtőköri 
elveknek megfelelően.  

Az állománygyarapítási keret folyamatos és maradéktalan felhasználásáért a könyvtár 
vezetője a felelős, lehetőség szerint igénybe véve a kedvezményes vásárlási lehetőséget.  

Az állomány korszerűsítése érdekében alkalmanként tervszerű állományapasztásra, valamint 
évenként az elveszített és megrongálódott dokumentumok állományból történő kivonására 
kerül sor. 

4. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre 

o A gyűjtőköri szabályzatnak megfeleltetett könyvtári állomány eszközül szolgál a 
pedagógiai program megvalósításához. 

o Az iskolai könyvtár a feladatköréből kiindulva részletes előírásokkal szabályozza a 
könyvtári gyűjtemény összetételét. 

o A dokumentumok kiválasztása és kivonása, pedagógiai felhasználása a 
könyvtárostanár és a tantestület együttműködésével valósul meg. 

o A könyvtáros-tanár - a gyűjtőkör keretein belül –figyelembe veszi a nevelőtestület, 
diákközösségek, a szülők javaslatait. 

o Az állomány tervszerű, meghatározott irányú fejlesztésekor az iskola pedagógiai 
programja által megfogalmazott cél-és feladatrendszeréből kell kiindulni, amely 
meghatározza a könyvtár alapfunkcióját. 

o Az ebből adódó feladatainak megvalósítását segítő információhordozók tartoznak az 
állomány fő gyűjtőkörébe. A könyvtár másodlagos funkciójából eredő szükségletek 
kielégítését a mellék gyűjtőkörbe sorolt dokumentumok képezik. Az iskolai könyvtár a 
tananyagon túlmutató ismeretszerzési igények kielégítését csak részlegesen tudja vállalni. 

4.1 Gyűjteményszervezés 

o A folyamatosan, tervszerűen és arányosan alakított állomány tükrözi az iskola 
nevelési – oktatási, célkitűzéseit, pedagógiai irányzatait, módszereit, tantárgyi rendszerét, 
tanári – tanulói közösségét. 

o Az iskolai könyvtár állománya vétel és ajándék útján gyarapodik. Az 
állománygyarapításra fordítható összeget az iskola költségvetésében kell előirányozni. Az 
összeg felhasználásáért a könyvtáros a felelős. Hozzájárulása nélkül az iskolai könyvtár 
számára könyvet vagy más dokumentumot senki nem vásárolhat. 
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o Az iskolai könyvtár gyűjtőkörébe nem tartozó kiadványokat még ajándékként sem 
leltározhat be. 

4.2 Dokumentumok állományba vétele 

o A tartós megőrzésre szánt dokumentumokat a megérkezésekor, de legkésőbb 8 napon 
belül leltárba kell venni. A leltárba vétellel egy időben a dokumentumokra rákerül a könyvtár 
tulajdonbélyegzője, a leltári szám és a raktári jelzet. Ezekről a dokumentumokról a könyvtár 
szabályos, hitelesített cím-és csoportos leltárkönyvet vezet naprakészen. 

o Az időleges megőrzésre szánt dokumentumok, így: a tankönyvek, egyes tanári 
kézikönyvek, módszertani segédanyagok, pályaválasztási-, és felvételi dokumentumok, 
valamint a tartalmilag gyorsan avuló kiadványok, nyilvántartásba kerülnek 

o Az audiovizuális dokumentumokról külön egyedi nyilvántartás készül. 

o Az időszaki kiadványok nyilvántartása a cardex módszerrel történik. 

4.3 Az állomány egységei és azok raktári rendje 

Nem kölcsönözhető állomány: kézikönyvtár 

      segédkönyvtár 

Raktári rend:    ismeretközlő szakrend 

Kölcsönözhető állomány: 

Szépirodalom betűrendben 

o Kötelező és ajánlott irodalom 

o Felnőtt szépirodalom, versek 

o Ifjúsági szépirodalom  

o Mesék 

o Versek 

o Gyermekversek 

Ismeretközlő irodalom szakrendben 

o Ismeretterjesztő irodalom 

Korlátozottan kölcsönözhető állomány 

o Időszaki kiadványok 

o Audiovizuális dokumentumok 

4.4 A könyvtári állomány feltárása 

A dokumentumok állományba vétele a hatályos jogszabályok szerint történik. A megőrzésre 
szánt dokumentumok 8 napon belül állományba kerülnek. 

A tartós használatba kerülő dokumentumokról (könyv, audiovizuális dokumentumok) 
egyedi (címleltár) és összesített állomány-nyilvántartás (csoportos leltár) készül. 
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Tankönyvekről, tanári segédkönyvekről, módszertani anyagokról, gyorsan avuló tartalmú 
kiadványokról brosúra-nyilvántartás készül Tk (tankönyv) ill. Msz. (módszertani 
segédanyag jelöléssel). 

Tartós tankönyvek „aktuális év/ leltári szám”-mal kerülnek bevételezésre. 

5. A könyvtári állomány védelme 

o A könyvtárban minden tűzrendészeti óvintézkedést meg kell tenni és be kell tartani. 
Nyílt láng használata és a dohányzás tilos! 

o A könyvtár bejáratánál kézi tűzoltó készülék került elhelyezésre. Tűz esetén vizet 
nem szabad az oltáshoz használni. 

o A könyvtár munkahely, ezért minden használójától elvárható a fegyelmezett, csendes 
magatartás. 

o Fokozottan ügyelni kell a tisztaságra, ezért rendszeresen takarítják a könyvtár 
helyiségeit. 

o A könyvtárba és a könyvtári olvasóterembe enni- és innivalót bevinni tilos! 

o A könyvtár dokumentumait a lehetőségekhez mérten védjük a fizikai ártalmaktól 
(por, erős fény) 

o A könyvtár helyiségéhez csak a könyvtárosnak és a takarítónőnek van kulcsa ill. 
megtalálható egy példány a kulcstartó szekrényben. A kulcsok indokolt esetben (betegség) 
adhatók ki az iskola igazgatójának. 

o A könyvtárost hosszabb távolléte esetén csak olyan pedagógus helyettesítheti, aki tud 
a könyvtári állományban tájékozódni, ismeri a kölcsönzés menetét. A könyvtári munkát 
ellátó helyettes részarányos anyagi felelősséggel tartozik. 

5.1 Állományellenőrzés 

Az állományellenőrzés a hatályos jogszabályok szerint történik. 

- Az iskolai könyvtár állományából folyamatosan - évente legalább egy alkalommal – ki kell 
vonni az elavult, fölöslegessé vált vagy elhasználódott dokumentumokat. Hasonló 
rendszerességgel törölni kell az olvasók által elvesztett dokumentumokat. 

- Az állományellenőrzést – akár időszaki, akár soron kívüli - az iskola igazgatójának kell 
elrendelnie és biztosítania kell az ehhez szükséges személyi feltételeket. 

- Az állományellenőrzés ideje alatt a könyvtári szolgáltatás szünetel. 

- Leltározásra a ezer kötet közötti, tartós megőrzésre beszerzett állománynál a 3/ 

1975. (VIII. 17.) KM-PM rendelet szerint meghatározottak szerint 2 évenként kerül sor. 

- A könyvtárvezető személyében bekövetkezett változás esetén kötelező az 
állományellenőrzést elrendelni, ha a könyvtárat egy személy kezeli. 

- A leltározásban legalább 2 személynek kell részt venni. Az intézményvezető jelöl ki a 
könyvtáros mellé egy állandó munkatársat, akinek a megbízatása a leltározás befejezéséig 
tart. 
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- A leltározás során azokat a dokumentumokat, amelyeket a könyvtár kikölcsönzött és az 
átadás megtörténtét szabályszerűen igazolni tudja, meglévőknek kell tekinteni. 

- A leltározás befejeztével haladéktalanul jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell 
tüntetni: 

              - az állományellenőrzés időpontját 

              - a leltározás jellegét 

              - a leltározás számszerű végeredményét 

- Leltározáskor engedélyezett hiány (káló) évi 4 ezrelék. 

- A könyvtár állomány-nyilvántartásából a dokumentumot selejtezés vagy egyéb ok címén 
szabad kivezetni, törölni. 

- Az állományban lévő, de a könyvtár rendeltetésszerű feladatainak ellátására alkalmatlanná 
vált dokumentumok selejtezésére tervszerű állományapasztás során, vagy természetes 
elhasználódás folytán kerülhet sor. 

- Tervszerű állományapasztásra akkor kerül sor, ha a dokumentum tartalmilag elavult, a 
benne foglalt ismeretanyag meghaladottá vált, az olvasói igény csökkenése miatt a 
példányszám egy része fölöslegessé vált. 

- A törlést mindkét állományapasztás esetében az iskola igazgatójának jóvá kell hagynia. 

- A selejtezési jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: 

                - a dokumentum leltári számát 

                - a dokumentum megnevezését (szerző, cím) 

                - nyilvántartási értékét 

                - a könyvtáros, a gazdasági vezető és az igazgató, mint engedélyező aláírását 

- A törlési iratok eredeti példányát a könyvtárban kell őrizni, mivel azok a könyvtári 
nyilvántartások mellékletét képezik. 

5.2 A könyvtár állományának elhelyezése, tagolása 

- A könyvtár az iskola földszintjén, jól megközelíthető helyiségben található. Könyv- és 
folyóirat állománya szabadpolcokon, az audiovizuális dokumentumok zárt szekrényben 
kerültek elhelyezésre. 

- Az állományrészek elhelyezése, tagolása a használói igényekhez alkalmazkodott, ennek 
alapján nagyobb állományegységek kialakítására került sor (pl. kézikönyvtár, szépirodalom, 
tanári segédkönyvtár, pedagógiai gyűjtemény, folyóiratok, audiovizuális dokumentumok). 

6. Az iskolai könyvtáros feladata 

Szervezi, irányítja a könyvtár tevékenységét. 

Az alábbi fő feladatokat végzi: 

- Állomány karbantartás 

- Könyvek adatainak rögzítése 
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- Állományellenőrzés 

- Katalóguscédula készítés 

- Csoportos leltárkönyv készítése 

- Statisztikák készítése 

- Selejtezés, törlés 

- Tételes leltárkönyv készítése 

- Raktári katalóguskészítés 

- Tárgyszólista 

- Gyarapodási jegyzék készítése 

Feladata a könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, információhordozók, 
nyomtatványok beszerzése. 

A beérkezett dokumentumokat feldolgozza, állományba veszi, kölcsönzi. 

Gondoskodik a könyvtár működését dokumentáló jelentésekről, adatszolgáltatásról. 

Általános és szaktájékoztatást végez. 

Könyvtárhasználati foglalkozásokat vezet. 

Biztosítja a könyvtár raktári rendjét. 

6.1 A könyvtár szolgáltatásai 

Kölcsönzés 

Tájékoztatás 

Helyben olvasás 

Könyv- és könyvtárhasználati órák tartása 

Könyvtárhasználatra épülő szakórák előkészítése 

Számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása 

Tartós tankönyvek nyilvántartás, kölcsönzés 

6.2 A könyvtár használata, kölcsönzési szabályok 

 A könyvtárat az iskola nappali tagozatos tanulói, az iskola nevelői, adminisztratív és 
technikai dolgozói használhatják. A beiratkozás ingyenes. 

 A könyvtár használói a könyvtár állományát kötelesek megóvni. 

 A könyvtár szolgáltatásai az ott megtartott, tanmenet szerinti tanítási órák kivételével 
csak nyitvatartási időben vehetők igénybe. A könyvtár nyitvatartási ideje heti 26 óra. 

 A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros tudtával lehet 
kivinni. 

 Kölcsönözni a könyvtár ajtaján feltüntetett nyitvatartási időben lehet. 
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 A könyvtár állományából nem, illetve csak egy-egy tanítási órára, a pedagógusok 
nevére kölcsönözhetők az alábbi dokumentumok: kézikönyvek, lexikonok, szótárak, 
enciklopédiák, időszaki kiadványok, egyéb audiovizuális információhordozók. 

 Egyszerre maximum 5 kötet kölcsönözhető. 

 A kölcsönzési határidő 3 hét, amely egy alkalommal meghosszabbítható. 

 A végzős tanulók a kikölcsönzött könyveket május 1-ig, az alsóbb évfolyamosok 
pedig június 10-ig kötelesek a könyvtár részére visszaszolgáltatni. Ezen időpontok után 
könyvet kölcsönözni csak tanítási órára lehet. 

 A megrongált vagy elveszett könyv ugyanazzal a könyvvel pótolható. Ha ez nem 
lehetséges, akkor a használónak a könyv napi értékét meg kell térítenie. A befolyt összegért 
csak könyv vásárolható. 

 Könyvrongáló csak helyben olvashat. 

 A kölcsönvevő a kölcsönzött dokumentumért teljes anyagi felelősséggel tartozik. 

 Az iskolából eltávozott tanuló vagy dolgozó tanulói jogviszonyának, illetve 
munkaviszonyának megszűnése előtt köteles rendezni könyvtári tartozásait.  

7. A Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

könyvtárának könyvtárhasználati szabályzata 

7.1  könyvtár használóinak köre  

Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola 
tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói és a tanulókon keresztül a szüleik 
használhatják. Szükség esetén az iskola tanulói számára előadást, foglalkozást tartó külső 
nevelő is igénybe veheti a foglalkozás megtartásához szükséges könyvtári szolgáltatást. 

A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. 

7.2 A könyvtárhasználat módjai  

- helyben használat 

- kölcsönzés 

- csoportos használat 

7.2.1 Helybenhasználat 

      Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók: 

- a kézikönyvtári állományrész, 

- a különgyűjtemények: audiovizuális (AV) anyagok, elektronikus dokumentumok, muzeális 
dokumentumok, folyóiratok (legutolsó számok) 

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, 
indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik. 
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A könyvtárostanár szakmai segítséget ad: 

- az információk közötti eligazodásban, 

- az információk kezelésében, 

- a szellemi munka technikájának alkalmazásában, 

- a technikai eszközök használatában. 

7.3 Kölcsönzés 

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával szabad kivinni. 

Dokumentum(ok)at kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel 
szabad. 

7.3.1 A kölcsönzés nyilvántartása  

A könyvtárból egy alkalommal 3 dokumentum kölcsönözhető 3 hétre. A kölcsönzési 
határidő egy – indokolt esetben két – alkalommal meghosszabbítható újabb három hétre. A 
több példányos kötelező és ajánlott olvasmányok kölcsönzési határideje és hosszabbítása 
szükség esetén 4 hét lehet.  

     A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetők. 

A kölcsönzési határidő lejárta után egy hét határidőt ad a könyvtár, amely után a 
dokumentumokat késve visszahozó tanulók dokumentumonként és munkanaponként 10 Ft 
késedelmi díjat fizetnek a könyvtárnak, amely díjak összegét a könyvtár a tanév végén 
könyvtári dokumentum vásárlására fordítja. A könyvtárral szemben fennálló türelmi időn 
felüli késedelem, tartozás ideje alatt a kölcsönzés nem vehető igénybe. 

Nem veheti igénybe a könyvtári szolgáltatást az a tanuló, aki az elemi emberi közösségi 
normákat megszegve viselkedésével akadályozza mások számára a könyvtár 
rendeltetésszerű használatát, a könyvtár dokumentumaiban, eszközeiben vagy a raktári 
rendben szándékosan kárt okoz. 

A pedagógusok a tanév során egy-egy tananyagrészhez a szükséges mennyiségű 
dokumentumot az anyagrész feldolgozásához szükséges ideig használhatják. 

A mindennapos tanuláshoz, tanításhoz egész évben folyamatosan használt dokumentumok 
egy tanévre kölcsönözhetők. A tanév végén meghatározott határidőig minden kölcsönzésben 
lévő dokumentumot vissza kell juttatni az iskolai könyvtárba.  

Az elveszett vagy rongálástól könyvtári használatra alkalmatlanná vált dokumentumot az 
olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár számára szükséges más művel 
pótolni. 
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7.3.2 A könyvtár nyitvatartási ideje: 

A hét minden napján.  

     A könyvtár nyitva  tartása:   

                     VÁSÁRTÉR  ÚT NAMÉNYI ÚT 

HÉTFŐ 12:30-15:10 8:50-11:35 

KEDD 8:50-11:35 12:30-15:10 

SZERDA 12:30-14:15 8:50-11:35 

CSÜTÖRTÖK 8:50-11:35 12:30-14:15 

PÉNTEK 12:30-14:15 9:45-11:3 

7.3.3 Csoportos használat 

Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére a könyvtárostanár, az osztályfőnökök, 
a szaktanárok, a szakkörvezetők könyvtárhasználatra épülő szakórákat, foglalkozásokat 
tarthatnak. 

A szakórák, foglalkozások megtartására az összeállított, a könyvtári nyitva tartásnak 
megfeleltetett ütemterv szerint kerül sor. 

A könyvtárostanár szakmai segítséget ad a foglalkozások megtartásához. 

3. A könyvtár egyéb szolgáltatásai: 

- információszolgáltatás, 

- szakirodalmi témafigyelés, 

- irodalomkutatás, 

- ajánló bibliográfiák készítése 

- Internet-használat. 

8. Záradék 

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata az iskola szervezeti és működési 
szabályzat melléklete. 

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzatát felül kell vizsgálni, át kell dolgozni, 
ha a jogállásban, szerkezeti felépítésben, feladatrendszerben alapvető változás következik 
be. 

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata a jóváhagyás napján lép életbe. 

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata érvényes könyvtári jogszabályok 
alapján készült. A szabályzat a visszavonásig érvényes. 



 

118 

 

5. sz melléklet (Közérdekű adatok kezelésének rendje) 
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Közérdekű adatok kezelésének rendje 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.1. Jogszabályi háttér 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ 

szabadságról (a továbbiakban: Infotv.), 

 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért 

megállapítható költségtérítés mértékéről, 

 2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről (a továbbiakban: Nktv.), 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról, 

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

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról,  

 100/1997. (VI. 13.) Korm. Rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 

kiadásáról, 

 2011.évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, 

 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás 

szabályairól, 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 

és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról, 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,  

 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének általános követelményeiről, 

 

1.2. A szabályzat célja  

 

A közfeladatot ellátó szerv – intézmény – célja a működése során keletkező közérdekű adatok 

nyilvánosságának biztosítása, a közérdekű adatigénylések teljesítési rendjének meghatározása, 

valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos feladatok 
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meghatározása, az egységes ügymenet és felelősségi rend kialakítása, az információ-áramlás 

naprakészségének biztosítása érdekében. 

 

1.3. A szabályzat hatálya  

 

A szabályzat személyi hatálya az intézmény valamennyi közalkalmazottjára, munkavállalójára, 

illetve szerződéses jogviszonyban állókra kiterjed. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az 

intézmény tevékenységével kapcsolatos, illetve a működésük során keletkező – jogszabály által 

közzéteendő - közérdekű- és közérdekből nyilvános adatokra. 

 

2. A szabályzatban alkalmazott alapfogalmak 

 

Az egyes fogalmak meghatározására a jogszabályi megfogalmazás, vagy annak részbeni 

átvételével kerül sor. 

„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 azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

 

„különleges adat”: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy 

világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a 

természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az 

egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára 

vonatkozó személyes adatok    --- kezelése tilos. 

„közérdekű adat”: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és 

tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a 

személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ 

vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így 

különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak 

eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó 

jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat. 
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„közérdekből nyilvános adat”: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 

amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény 

közérdekből elrendeli. 

„közzétételi honlap”: a szerv saját honlapja, amelyen a közérdekű adatok közzététele 

elsősorban megvalósul. 

„adatfelelős”: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően 

közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat 

keletkezett 

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre 

(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa 

megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal 

együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog 

határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat 

az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele. 

„nyilvánosságra hozatal”: az adat bárki számára hozzáférhetővé tétele. 

„adatvédelmi tisztviselő”: az intézményvezető által kijelölt személy, aki a közérdekű adatok 

megismerési és közzétételi szabályzatnak megfelelően ellátja a jogszabály által előírt adatok 

közzétételével kapcsolatos feladatokat. 

”anonimizálás”: a személyes adat védelme érdekében bármely meghatározott természetes 

személy (a továbbiakban: érintett) személyes adatán végzett olyan átalakítás, amelynek célja az 

adat és az érintett közötti kapcsolat helyreállíthatatlanná tétele, az azonosítás megakadályozása 

érdekében. 
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3. A közérdekű adatok elektronikus közzétételére vonatkozó szabályok 

 

3.1. Az adatvédelmi tisztviselő 

 

 Az intézményvezető által kijelölt – a munkaköri leírásában is felhatalmazott – 

adatvédelmi tisztviselő a(z) Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 

Kollégium (a továbbiakban: Intézmény) jelen szabályzatának megfelelően ellátja a 

jogszabály által előírt adatok közzétételével kapcsolatos feladatokat.  

  Az adatvédelmi tisztviselő gondoskodik az adatok frissességének, tartalmi és formai 

megfelelőségének a folyamatos ellenőrzéséről.  

 

3.2. Az intézményvezető 

Az Intézmény vezetője: 

 meghatározza a szabályzat végrehajtásával kapcsolatos egyes munkaköri feladatokat az 

Intézmény vonatkozásában, 

 felelős az általa vezetett Intézmény közérdekű és közérdekből nyilvános adatainak 

tartalmi megfelelőségéért, frissességéért, 

 az általa e feladattal megbízott munkatársa vagy munkatársai útján gondoskodik arról, 

hogy a közzéteendő adatokat tartalmazó dokumentumok a közérdekből nyilvános 

adatok kivételével személyes adatokat ne tartalmazzanak (anonimizálás).  

 

3.3. A közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi eljárás szabályai 

 

A közérdekű- és közérdekből nyilvános, jogszabály által közzéteendő adatokhoz való lakosság 

általi hozzáférést az Intézmény elsődlegesen a saját honlapon történő közzététellel biztosítja. A 

honlapon történő megjelenítést úgy kell elvégezni, hogy a közzététel időpontja és a közlés 

időtartama megfeleljen a jogszabályban meghatározott határidőknek.  

 

Az Intézmény az Infotv. szerinti elektronikus közzétételi kötelezettségének elsősorban az 

ágazati jogszabályokban meghatározott információs rendszerhez történő adatszolgáltatás 

teljesítésével tesz eleget. 

 

A nevelési-oktatási intézmény a saját honlapján közzéteszi 
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- a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót, 

- a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, 

csoportok számát, 

- köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb 

díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, 

továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, 

a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési 

feltételeket is, 

- a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének 

nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - 

nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, 

idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, 

egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait, 

- a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján 

a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események 

időpontjait, 

- a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére 

vonatkozó jogszabályok megtartásával, 

- a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot. 

- a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok számát, iskolai végzettségüket, 

szakképzettségüket, 

- a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők iskolai 

végzettségét, szakképzettségét, 

- az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit, 

- a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat, 

- középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit, 

- a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét, 

- a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait, 

- az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a 

tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, 

- az iskolai csoportok számát, az egyes csoportokban a gyermekek létszámát. 
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A kollégiumi közzétételi lista tartalmazza 

- a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót, 

- a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, 

csoportok számát, 

- köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb 

díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, 

továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, 

a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési 

feltételeket is, 

- a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének 

nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - 

nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, 

idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, 

egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait, 

- a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján 

a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események 

időpontjait, 

- a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére 

vonatkozó jogszabályok megtartásával, 

- a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot. 

- a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és 

szakképzettségét, 

- a szabadidős foglalkozások körét, 

- az externátusi ellátás igénybevételének lehetőségét, 

- a kollégiumi csoportok számát és az egyes csoportokban a tanulói létszámát. 

4. Az Intézmény kezelésében lévő közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és 

teljesítése 

Közérdekű adatot bárki igényelhet szóban, írásban vagy elektronikus úton. A kérelmező 

igénylésében köteles az általa igényelt közérdekű adatot (adatokat) egyértelműen és konkrétan 

megjelölni.  

Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni:  
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- abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos 

adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe 

tartozó adatokban változás nem állt be,  

- ha az igénylő nem adja meg nevét (nem természetes személy igénylő esetén 

megnevezését), valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel 

kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.  

 

Igénylés alapján történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő személyazonosító adatai csak 

annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez, illetve az igény teljesítéséért 

megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Az igény teljesítését követően, illetve a 

költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell. 

 

Az igényeket az adatkérő által kért módon kell teljesíteni. Az előterjesztett igényt akkor lehet 

szóban teljesíteni, ha:  

- az igényelt adat a honlapon vagy más módon jogszerűen már nyilvánosságra került, és 

így az igénylőnek írásos formában is elérhető, s az adatszolgáltatás ilyen módját az 

adatkérő megfelelőnek tartja,  

- az igénylő szóban kéri a választ,  

- az igény az intézmény eljárására, az alkalmazott jogszabályokra vonatkozó általános 

tájékoztatással teljesíthető,  

- szóban azonnal teljesíthető és az igénylő számára a tájékoztatás kielégítő.  

 

A szóban előterjesztett igényt jegyzőkönyv formájában akkor kell írásba foglalni, ha a szóbeli 

teljesítést az adatkérő nem fogadja el.  

A nem egyértelmű, vagy nem kellően konkrét igényt - melynek megítélése az intézmény 

vezetőjének a feladata -, a kérelmet benyújtónak pontosítás céljából vissza kell juttatni.  

A közérdekű adat megismerésére irányuló igényt az igény beérkezését követő legrövidebb idő 

alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül teljesíteni kell. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, 

illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése az intézmény 

alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű 

igénybevételével jár, a teljesítési határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről 

az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.  
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Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától 

függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az Intézmény az adatigénylés teljesítéséért – az azzal 

kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – a 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet 

vonatkozó rendelkezései alapján költségtérítést állapíthat meg.  

 

A költségtérítés meghatározása során az alábbi költségelemek vehetők figyelembe:  

- az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége,  

- az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő kézbesítésének 

költsége,  

- ha az adatigénylés teljesítése az adatkezelő alaptevékenységének az ellátásához 

szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés 

teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége.  

 

A költségtérítés összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. Az 

igénylő a tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését 

fenntartja –e. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést az adatkezelő által 

megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles az intézmény számlájára megfizetni a 

kiállított számla alapján. 

Ha az adatigénylés teljesítése az Intézmény alaptevékenységének ellátásához szükséges 

munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy 

dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a 

költségtérítés mértéke meghaladja a 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendeletben meghatározott 

összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon 

belül kell teljesíteni. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése az adatkezelő alaptevékenységének 

ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve hogy a 

másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a 

költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem 

igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.  

Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is 

tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni 

(anonimizálás).  
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Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az Intézmény aránytalan 

nehézség nélkül teljesíteni képes - az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell eleget 

tenni. Ha a kért adatot korábban már nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot 

tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.  

 

Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában 

nem lehet eleget tenni.  

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt megillető 

jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 15 napon 

belül írásban vagy elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt.  

A közérdekű adatigénylésre vonatkozó választervezetet, beleértve a megtagadást is az 

Intézmény vezetője készíti el. 

 A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem 

magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven 

fogalmazza meg.  

Ha közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása tekintetében törvény 

az adatkezelő mérlegelését teszi lehetővé, a megtagadás alapját szűken kell értelmezni, és a 

közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítése kizárólag abban az esetben tagadható 

meg, ha a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a közérdekű adat 

megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdeknél.  

A közérdekű adatkérések elutasítását az adatvédelmi tisztviselő köteles nyilvántartani.  

Az elutasított kérelmekről az Intézmény vezetője évente, a tárgyévet követő év január 31-ig 

írásban tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.  

 

5. Közzétételi előírások 

 

A közzétett közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, 

személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés 

és torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a 

hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni. 
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Az elektronikusan közzétett közérdekű adatokhoz történő hozzáférés biztosításához személyes 

adat csak annyiban kezelhető, amennyiben az technikailag elengedhetetlenül szükséges, a 

személyes adatokat ezt követően haladéktalanul törölni kell. 

 

6. Záró rendelkezések  

Az Intézmény szervezeti és működési szabályzatának mellékletét képező jelen szabályzatot a 

nevelőtestület fogadja el, valamint az intézményvezető hagyja jóvá. 

Jelen szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan 

időre szól.  

A szabályzatot jogszabályváltozás, illetve az Intézmény adataiban bekövetkezett változás 

esetén módosítani kell. A szabályzat jogszabályi előírásokhoz igazodó mindenkori 

módosításáért az intézményvezető a felelős.  

A szabályzat módosításával kapcsolatos eljárásban az elfogadásra vonatkozó szabályok 

alkalmazandók. 

 

A szabályzatot az Intézmény szervezeti és működési szabályzatának mellékleteként kell kezelni 

és az iskolai honlapon, illetve az Intézményben szokásos módon (pl. titkárság) hozzáférhetővé 

kell tenni.  

 

Baktalórántháza, 2018.év június hó 15.nap 

 

            

      ……………………………………………...

        intézményvezető 

 


