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I. Bevezetés 

 

 

 

1. Az Szervezeti és Működési Szabályzat célja, tartalma 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy - a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján - meghatározza a Budapest X. kerületi Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium 

(1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11.) működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 

rendelkezéseket. 

 

A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi 

alapdokumentummal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is 

szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad.  

 

 

2. Jogszabályi háttér 

 

A SZMSZ létrehozásának főbb jogszabályi alapjai az alábbi törvények és rendeletek: 

 

Törvények: 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (a továbbiakban: Nkt.)  

 

 

Kormányrendeletek: 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról (a 

továbbiakban: Vhr.) 

362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról 

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

mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben való vég-

rehajtásáról 

134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet az állami köznevelési közfeladat ellátásban fenntartóként 

részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról 

 

 

Miniszteri rendeletek: 

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

velési intézmények névhasználatáról (a továbbiakban: EMMI rendelet) 

17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, va-

lamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról  
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3. A SZMSZ hatálya 

 

A SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint 

mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. 

A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint 

az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. Az 

SZMSZ és a mellékletet képező egyéb belső szabályzatok betartása az intézmény valamennyi 

közalkalmazottjára nézve kötelező érvényű. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek 

közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén 

– az alkalmazottakkal szemben az Intézményvezető (munkáltatói), illetve egységenként az 

ott illetékes vezető vezetői jogkörben eljárva intézkedhet, 

– a tanulókkal szemben fegyelmező intézkedés, illetve fegyelmi büntetés kiszabására van 

lehetőség, 

– a szülőt, vagy más nem ott dolgozó személyt a dolgozóknak tájékoztatni kell a 

szabályzatban foglaltakról, kérve annak megtartását. Ha ez nem vezet eredményre, az 

illetékes vezetőt kell értesíteni, aki felszólítja, hogy hagyja el az intézmény épületét. 
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II. Intézményi alapadatok 

 

1. Intézményi azonosítók 

 

a) Név: Budapest X. kerületi Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium 

b) Székhely: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11. 

c) Az intézmény létrehozásáról szóló határozat száma: 1230/C/I/35/1992. (IX. 24.) 

Főv. Kgy. 

d) Az intézmény törzskönyvi azonosítója: 493024 

e) A szakmai alapdokumentum kelte: 2017.01.01. 

f) Szakmai alapdokumentum azonosítója: 2289/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. 

g) Alapítás időpontja: 1900 

h) OM azonosító: 038415 

i) KLIK azonosító: BS 1501 

 

 

2. Az intézmény jogi státusza 

 

Az intézmény a tankerületi központ fenntartásában lévő, a tankerületi központ szakmai alap-

dokumentumában felsorolt, önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége. 

 

3. Az intézmény képviseletére jogosultak 

 

Az intézmény képviseletére a hatáskörébe tartozó ügyekben az intézményvezető jogosult. 

Amennyiben az intézmény vezetője akadályozatva van abban, hogy megbízást adjon, az  

intézményvezető-helyettes jogosult az intézmény képviseletére. 
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III. Az intézmény szervezeti rendszere, irányítása 

 
 Intézményvezető  
  

 
 

 

Intézményvezető-helyettes Iskolaorvos Iskolatitkár 
  

Ápoló 
 
 
 

Osztályfőnöki 
munkaközösség- 

vezető 

Napközis nevelői 
munkaközösség-

vezető 

Kollégiumi 
   nevelő 

 

   Gyógypedagógiai asszisztens 
Gyermekfelügyelő 

Nevelőtestület  

 

 

 

1. A szervezeti egységek megnevezése 
 

– Általános Iskola  

– Kollégium 
 

 

2. Az intézmény közösségei 

 

Iskolaközösség          

Iskola-,Kollégiumi szék         

Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége     

Pedagógusok közösségei 

Nevelő-oktató munkát segítők közössége       

A szülői szervezet (közösség)         

A tanulók közösségei 

Intézményi tanács          

 

3. Vezetők, igazgatótanács 

 

Az intézmény vezetése 

Az intézmény felelős vezetője az intézményvezető, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a 

fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. 
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Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. 

Az intézményvezető munkáját az intézményvezető-helyettes segíti. 

Az intézményvezető közvetlen munkatársai (osztályfőnökök, napközis nevelők, pszichológus, 

logopédus, nevelőtanár, fejlesztők, gyermekfelügyelők, gyógypedagógiai asszisztensek, ápo-

ló, iskolaorvos, iskolatitkár), munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető 

közvetlen irányítása mellett végzik.  

Az intézményvezető megbízását a tantestületi véleményezési jogkör megtartásával az intéz-

ményvezető adja. Intézményvezető-helyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre al-

kalmazott pedagógusa kaphat. Az intézményvezető-helyettesi megbízás visszavonásig érvé-

nyes. A megbízásról vagy annak visszavonásáról a tantestületi véleményezési jogkör megtar-

tásával az intézményvezető dönt. 

Az intézményvezető-helyettes feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége azon terület-

re tejed ki, amelyet munkaköri leírása tartalmaz. Vezető tevékenységét az intézményvezető 

irányítása mellett látja el. 

Az intézményvezető és intézményvezető-helyettes rendszeresen hetente tart megbeszélést az 

aktuális feladatokról. 

 

Igazgatótanács 

– Az igazgatótanács működése az intézmény valamennyi szakterületére kiterjed. 

– Az igazgatótanács olyan testületi fórum, amely segíti az intézmény vezetőjének szakmai 

munkáját és biztosítja a demokratikus vezetést. 

– Az igazgatótanács az intézményvezető közvetlen tanácsadó szerve, értekezleteit minden 

hónap meghatározott napján tartja. 

– Az igazgatótanács munkájáról körlevélben az intézmény dolgozóit tájékoztatja. 

 

Az igazgatótanács véleményezési, előterjesztési jogköre: 

– Képzési, továbbképzési, fejlesztési tervek előkészítése, előterjesztése. 

– Az intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdésben véleményezési és 

előterjesztési jog gyakorlása, amelyben az intézményvezető a testület véleményét kéri. 

 

Az igazgatótanács tagjai: 

– intézményvezető 

– intézményvezető-helyettes  

– munkaközösség vezetők 

– közalkalmazotti tanács elnöke 

 

Intézményvezető 

- Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője és képviselője. E 

minőségében teljes körű aláírási jogosultsággal rendelkezik.  
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- Az intézményvezető az utasítási és ellenőrzései, valamint a jogszabályban és a Kelet–Pesti 

Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatában ráruházott munkáltatói jogot az 

intézmény közalkalmazottai és az intézményhez rendelt technikai dolgozói felett. 

- Munkáltatói joga kiterjed különösen: 

a) az intézményben foglalkoztatottak munkaköri leírásának kiadására, 

b) a munkaidő-beosztás (munkarend) megállapítására,  

c) a napi feladatok meghatározására,  

d) a munkahelyen történő benntartózkodás elrendelésére, illetve a munkahelyen kívül tör-

ténő munkavégzés engedélyezésére, 

e) a munkaközi szünet, a napi pihenőidő, a heti pihenőnap, a heti pihenőidő engedélyezé-

sére, 

f) a rendkívüli munkavégzés elrendelésére, az ügyelet és a készenlét elrendelésére, 

g) a szabadság kiadására, engedélyezésére, fizetés nélküli szabadság engedélyezésére. 

- Az intézményvezető - az intézmény részére megállapított éves költségvetési keretek betartá-

sával - javaslatot tesz a kötelezettség vállalással járó munkáltatói döntések meghozatalára, 

különösen: 

a) a közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony munkavégzésre irányuló egyéb jogvi-

szony létesítésére, megszüntetésére, 

b) az intézményvezető kivételével a magasabb vezetői, illetve a vezetői megbízás adásá-

ra, visszavonására, 

c) a foglalkoztatottak kitüntetésére, 

d) a nyugdíjas korúak továbbfoglalkoztatására, 

e) az óraadói tevékenység ellátására irányuló megbízási szerződés megkötésére, 

f) az intézményben foglalkoztatottak jutalmazására, keresettkiegészítésének megállapítá-

sára, 

g) a pótlékok differenciálására. 

- Az intézményvezető felel a munka- és pihenőidő nyilvántartásának vezetéséért. 

- Az intézményvezető különösen: 

a) a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti a szakmailag 

önálló intézményt, felelős az intézmény pedagógiai és adminisztratív feladatainak ellá-

tásáért, 

b) dönt minden olyan, az intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 

amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe, és ami az intéz-

mény jogi személyiségéből fakadó döntési körébe tartozik, 

c) felel a házirendben rögzített keretek között az intézmény működésével összefüggésben 

az intézményen belüli programok zavartalanságáért, a tanulók és az alkalmazottak biz-

tonságáért, illetve az intézményen kívüli programok zavartalanságáért, amennyiben az 

érintett program megrendezésére az egyetértésével kerül sor, 

d) szervezi és ellenőri az intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai köve-

telmények érvényesülését, 
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e) gondoskodik az intézmény alapdokumentumainak (Pedagógiai program, Szervezeti – 

és Működési Szabályzat, Házirend, Éves munkaterv) elkészítéséről, jóváhagyja az in-

tézmény pedagógiai programját, szükség esetén gondoskodik a fenntartó egyetértésé-

nek beszerzéséről, 

f) előkészíti a Nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket, és az intézményben fog-

lalkoztatott közalkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatói döntések iratait, 

g) a tankerületi igazgatónál kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei 

biztosításához szükséges - az intézkedési jogkörén kívül eső – intézkedések megtéte-

lét, 

h) az Nkt. 69. §-ban meghatározott feladatainak végrehajtása során intézkedést kezdemé-

nyez a tankerületi igazgatónál, ha az intézmény rendeltetésszerű működéséhez olyan 

döntésre, intézkedésre van szükség, amely nem tartozik a feladatkörébe, 

i) felel azért, hogy az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program keretébe, illetve a 

köznevelési információs rendszerben meghatározottak szerint pontosan elkészüljenek 

az adatszolgáltatások, illetve a fenntartói intézkedés szerint az intézmény tevékenysé-

géről készített átfogó beszámoló, 

j) évente, illetve a Központ által elrendelt esetekben adatot szolgáltat a tankerületi köz-

pont beszámolójának, jelentésének és költségvetésének elkészítéséhez, 

k) a tankerületi igazgató által meghatározott rendben adatot szolgáltat, és minden év jú-

nius 30-ig írásos beszámolót készít a tankerületi igazgató részére az intézmény tevé-

kenységéről, 

l) véleményezi a tankerületi igazgató hatáskörébe tartozó – az intézményt, illetve az in-

tézmény közalkalmazottját érintő – döntést, amelyre vonatkozóan javaslattételi jogkör-

rel rendelkezik, 

m) teljesíti a tankerületi igazgató által kért adatszolgáltatást (jogszabály által rendszeresí-

tett nyilvántartásban kötelezően szereplő adat az intézményvezetőtől akkor kérhető, ha 

az az adat pontosítását, illetve a hiányzó adat pótlását célozza). 

- Az intézményvezető az Nkt.-ban és a Vhr.-ben, valamint a Kelet-Pesti Tankerület Szerveze-

ti- és működési Szabályzatában meghatározott feladat-és hatáskörében gyakorolja a kiadomá-

nyozási jogot, különösen az intézmény által a tanulói jogviszonnyal, szülőkkel való kapcsolat-

tartással összefüggésben hozott döntések és a feladatkörébe tartozó nyilatkozatok tekinteté-

ben. A jogszabályban meghatározott kiadományozási jogát az intézmény közalkalmazottjára 

átruházhatja, az átruházott kiadományozási jog tovább nem ruházható.  

 

Intézményvezető-helyettes: 

– Az intézményvezető közvetlen munkatársa. 

– Az intézményvezető irányításával és vele egyetértésben tervezi, szervezi, ellenőrzi és 

értékeli az iskola, mint intézményegység pedagógiai és tanügyi munkáját 

(tantárgyfelosztás, óraterv órarend). 

– Ellenőrzi az intézményvezető utasításainak végrehajtását, az intézményvezető útmutatásai 

szerint intézkedik az intézmény mindennapi életében. 

– A Pedagógiai Program és az intézményi éves munkaterv alapján tervezi, szervezi, irányítja 

és ellenőrzi a kollégiumi nevelők és gyermekfelügyelők munkáját. 
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– Elkészíti a kollégiumi nevelők, gyermekfelügyelők munkabeosztását. 

– Különös gonddal segíti a kezdő nevelők és gyermekfelügyelők feladatellátását. 

– Gondoskodik a hiányzó nevelők és gyermekfelügyelők helyettesítéséről. Ellenőrzi a 

helyettesítések szakszerűségét. 

– Ellenőrzi a biztonságos munkafeltételeket, a baleset-, és munkavédelmet, és a 

közegészségügyi előírások betartását. 

– Ellenőrzi a beosztása alá tartozó dolgozók munka- és foglalkozási rendjét, a 

munkavégzéshez kapcsolódó adminisztrációját. Havonta elkészíti és/vagy ellenőrzi a 

dolgozók munkaidő elszámolását, elkészíti a túlmunka kimutatását, gondoskodik annak 

határidőre történő leadásáról a számfejtési hely felé. 

– Részt vesz a vezetőségi ülések előkészítésében, vitájában. 

– A nevelőtestülettel egyetértésben elkészíti az iskola házi-és napirendjének tervezetét, 

annak elfogadása után ellenőrzi végrehajtását, betartását. 

– A nevelőtestülettel együtt érvényesíti a gyermek jogait, és segíti az ifjúságvédelmi 

munkát. 

– Elvégzi a munkájával kapcsolatos adminisztrációt. 

– Önállóan és teljes felelősséggel intézi a tanárok munkaidő beosztását, ezek alkalomszerű 

módosítását, elkészíti a szabadságolási tervet, naprakészen vezeti és határidőre lejelenti a 

vezetése alá tartozó dolgozók szabadságolását, valamint egyéb munkából történő 

távolmaradását, esetleges túlmunkáját. 

– Javaslattevő jogkörrel bír a vezetése alá tartozó dolgozók erkölcsi és anyagi elismerése 

tekintetében és ezek munkáját közvetlenül segíti. 

– Gondoskodik jegyzőkönyv készítéséről a tantestületi értekezleteken. 

– Segíti a munkaközösségek munkáját. 

– Kapcsolatot tart a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságokkal, 

nevelési tanácsadó szolgálatokkal. 

– Segíti és irányítja a beiskolázást és a pályaválasztási munkát (az érintett osztályfőnökkel 

együtt). 

– Szervezi és bonyolítja a vizsgáztatással kapcsolatos teendőket. 

– Szervezi a bejáró tanulók és a napközbeni ellátást igénylők beíratását, ellátását. 

– Kapcsolatot tart a helyi általános iskolákkal, támogatja közös programok szervezését. 

– Segíti, irányítja, ellenőrzi a tanügyi dokumentumok pontos és határidőre történő kitöltését, 

vezetését. 

– Elkészíti a vezetése alatt alá dolgozók munkaköri leírását, felelős annak betartásáért. 

– További feladatait a munkaköri leírás részletezi. 

 

A vezetők munkarendje: 

Intézményvezető:    H-P    8.00 – 16.00 

Intézményvezető-helyettes:    H-P    7.30 – 15.30  
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A vezetők munkarendje a napi aktuális feladatok zavartalan ellátási szükséglete alapján válto-

zik. 

 

Heti kötelező tanítási óraszámok: 

Intézményvezető:   6 óra 

Intézményvezető-helyettes:  8 óra  

 

A helyettesítés rendje: 

A jelenlétében akadályozott intézményvezetőt általános jogkörrel – az azonnali döntést nem 

igénylő kizárólagos hatáskörében, a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő kérdések kivé-

telével – az intézményvezető-helyettes helyettesíti. 

Az intézményvezető-helyettes hosszantartó távolléte esetén az intézményvezető felkérése 

alapján történik a helyettesítés. Pedagógiai helyetteseket elsősorban az adott pedagógiai terü-

let munkaközösség vezetőjét kell a helyettesítésre felkérni. A helyettesítési feladatokat az 

adott munkaköri leírás alapján kell ellátni. 

 

4.  Általános Iskola 

     Tanár 

– A pedagógus alaptevékenysége azokat a tanórai és tanórán kívüli teendőket foglalja 

magában, amelyek az intézmény nevelő-oktató munkáját végző minden nevelőre 

kötelezően vonatkoznak. 

– Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. 

– Alkotó módon részt vállal: 

o a nevelőtestület újszerű törekvéseiből, 

o a közös vállalások teljesítéséből, 

o az ünnepélyek és megemlékezések rendezéséből, 

o az iskola hagyományainak ápolásából, 

o a tanulók folyamatos felzárkóztatásából, 

o a tehetséggondozást szolgáló feladatokból, 

o a pályaválasztási feladatokból, 

o a gyermekvédelmi tevékenységből, 

o a tanulók egész napos foglalkoztatásának tervezéséből,  

o szervezéséből, irányításából. 

o az iskolai élet demokratizmusának fejlesztéséből. 

– Tanítási, foglalkozási órán minőségi munkát végez, azokra tervszerűen és rendszeresen 

felkészül. 

– Önképzéssel, továbbképzéssel, munkaközösségi munkában való aktív részvétellel bővíti, 

frissíti szakmai ismereteit. 
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– Részt vesz, és alkotó módon közreműködik, a nevelő-oktató munkával összefüggő 

megbeszéléseken, értekezleteken. 

– Elvégzi azokat az adminisztrációs és szervezési munkákat, amelyeket az intézmény 

nevelő-oktató munkája tesz szükségessé, illetve az érvényben lévő jogszabályok előírnak. 

– Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik, tanmenetét az 

intézményvezető által meghatározott időpontban, ha szükséges a munkaközösség vezető 

véleményével, az intézményvezető-helyettesnek jóváhagyásra bemutatja. 

– Saját tanmenettel minden pedagógusnak rendelkeznie kell, melyet ellenőrzéskor kérésre 

be kell mutatni. 

– Korrekt kapcsolattartásra törekszik a szülőkkel, szülőértekezleteket vezet nyíltnapot és 

fogadóórát tart. 

– Az intézmény egészére kötelezően háruló feladatokból, az intézményen belüli 

szakértelem, és egyenlő teherviselés elvei alapján kell vállalnia. Ezek a pedagógiai 

többletmunkák a következők lehetnek:  

o osztályvezetői, osztályfőnöki munka, 

o versenyekre való felkészítés, 

o egyes, óraszámmal is kifejezhető feladatok, pl. egyéni fejlesztés, 

o helyettesítés, szakköri munka, tanulmányi kirándulás,  

o tanulókísérés, tábori ügyelet, stb. 

o szertárak, szaktantermek, osztályok fejlesztése, rendezése, 

o a munkavédelmi és tűzvédelmi munka segítése, 

o közreműködés az intézmény selejtezési feladataiban, 

– Az intézmény munkatervében szereplő feladatokat, egyéni megbízásait, vállalásait legjobb 

szaktudása szerint látja el. 

– Nevelő-oktató munkája során felhasznál minden eszközt, felszerelést, tanszert, 

tankönyvet, segédanyagot, munkafüzetet, munkalapot, szemléltető eszközt és képet stb., 

amely a tanulók differenciált egyéni fejlesztéséhez, személyiségük kibontakoztatásához 

szükséges. 

– Munkája vagy munkaköre során felmerült problémáival megkeresi közvetlen és/vagy 

szakmai feletteseit. 

– Közreműködik az intézmény gyermekvédelmi feladataihoz kapcsolódó intézményi tevé-

kenységben.  

– További feladatait a munkaköri leírás részletezi. 

 

 

 

Szaktanár 

– A pedagógus alaptevékenysége azokat a tanórai és tanórán kívüli teendőket foglalja 

magában, amelyek az intézmény nevelő-oktató munkáját végző minden nevelőre 

kötelezően vonatkoznak. 

– Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. 
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– Alkotó módon részt vállal a nevelőtestület újszerű törekvéseiből, a közös vállalások 

teljesítéséből, az ünnepélyek és megemlékezések rendezéséből, az iskola hagyományainak 

ápolásából, a tanulók folyamatos felzárkóztatásából, a tehetséggondozást szolgáló 

feladatokból, a pályaválasztási feladatokból, a gyermekvédelmi tevékenységből, a tanulók 

egész napos foglalkoztatásának tervezéséből, szervezéséből, irányításából. az iskolai élet 

demokratizmusának fejlesztéséből. 

– Tanítási, foglalkozási órán minőségi munkát végez, azokra tervszerűen és rendszeresen 

felkészül. 

– Önképzéssel, továbbképzéssel, munkaközösségi munkában való aktív részvétellel bővíti, 

frissíti szakmai ismereteit. 

– Részt vesz, és alkotó módon közreműködik, a nevelő-oktató munkával összefüggő 

megbeszéléseken, értekezleteken. 

– Elvégzi azokat az adminisztrációs és szervezési munkákat, amelyeket az intézmény 

nevelő-oktató munkája tesz szükségessé, illetve az érvényben lévő jogszabályok előírnak. 

– Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik, tanmenetét az 

intézményvezető által meghatározott időpontban, ha szükséges a munkaközösség vezető 

véleményével, az intézményvezető-helyettesnek jóváhagyásra bemutatja. 

– Saját tanmenettel minden pedagógusnak rendelkeznie kell, melyet ellenőrzéskor kérésre 

be kell mutatni. 

– Korrekt kapcsolattartásra törekszik a szülőkkel, szülőértekezleteket vezet nyíltnapot és 

fogadóórát tart. 

– Az intézmény egészére kötelezően háruló feladatokból, az intézményen belüli 

szakértelem, és egyenlő teherviselés elvei alapján kell vállalnia.  

– Ezek a pedagógiai többletmunkák a következők lehetnek; osztályvezetői, osztályfőnöki 

munka, versenyekre való felkészítés, egyes, óraszámmal is kifejezhető feladatok, pl. 

egyéni fejlesztés, helyettesítés, szakköri munka, tanulmányi kirándulás, tanulókísérés, 

tábori ügyelet, stb., szertárak, szaktantermek, osztályok fejlesztése, rendezése, a 

munkavédelmi és tűzvédelmi munka segítése, közreműködés az intézmény selejtezési 

feladataiban. 

– Az intézmény munkatervében szereplő feladatokat, egyéni megbízásait, vállalásait legjobb 

szaktudása szerint látja el. 

– Nevelő-oktató munkája során felhasznál minden eszközt, felszerelést, tanszert, 

tankönyvet, segédanyagot, munkafüzetet, munkalapot, szemléltető eszközt és képet stb., 

amely a tanulók differenciált egyéni fejlesztéséhez, személyiségük kibontakoztatásához 

szükséges. 

– Munkaköre során felmerült problémáival megkeresi közvetlen és/vagy szakmai feletteseit. 

– Közreműködik az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi feladataihoz kapcsolódó intéz-

ményi tevékenységben.  

– További feladatait a munkaköri leírás részletezi. 

Napközis nevelő 

– Feladata, hogy a rábízott csoport foglalkozását megtervezze, megszervezze, munkáját és 

iskolai életét irányítsa. Gondoskodjék a Házirend betartásáról; külső programok esetén a 

gyerekek személyes biztonságáról.  
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– Megtervezi, elkészíti, és jóváhagyásra benyújtja csoportja éves munkaprogramját, melyet 

a tanulók hatékony foglalkoztatása érdekében havi bontásban köteles elkészíteni. 

– A tanítási órák végeztével a felügyeletére bízott napközis tanulók csoportját 

megebédelteti, melynek során gondoskodik a kulturált étkezési, viselkedési, és a személyi 

higiénia szabályok megtartásáról. 

– Az ebéd után kötetlen szabadidőben biztosítja a tanulók mozgását, kikapcsolódását, rossz 

idő esetén a tanteremben, jó idő esetén a szabad levegőn.  

– A tanulókkal töltendő kötelező munkaideje alatt, állandóan a csoportjával köteles lenni.  

– Szükségletei elintézése idejére a tanulókat, csak a közelében tartózkodó szakember 

felügyeletére bízhatja. 

– A színvonalas szabadfoglalkozások érdekében, a csoportja számára hetente, kulturális, 

technikai, sport és játék, valamint munkafoglalkozásokat szervez. 

– A délutános tanórák keretében biztosítja napközis tanulók részére a másnapi felkészülést. 

– A bejáró tanulók szüleit tájékoztatja az elvégzett feladatokról, a nap fontosabb 

eseményeiről, az esetleges otthoni tennivalókról. 

– A napközis foglalkozások befejezésével-az intézmény rendjének megfelelően-csoportosan 

elkíséri és elbúcsúztatja a tanulókat az intézmény kijáratánál, illetve átadja őket a 

kollégiumi nevelőtanároknak, gyermekfelügyelőknek. 

– Szakmai tudását a kor követelményeinek megfelelően folyamatosan gyarapítja. 

– Rendszeresen figyelemmel kíséri a napközis tanulók mozgását, hiányzásukat azonnal jelzi 

a vezetés, illetve szükség szerint a szülők felé. 

– Rendszeresen készül szabadidős foglalkozásokkal, amelyek a csoportjának fejlesztését 

szolgálják. 

– Részt vesz az osztály szülői értekezletein, fogadóórát tart. 

– Jelzi a szülők felé a napközis térítési díjak befizetésének időpontját, tájékozódik a 

befizetések megtörténtéről. 

– Figyelemmel kíséri a pótlandó játékokat és eszközöket. Jelzi a szertárfejlesztési igényt a 

munkaközösség-vezetőjének. 

– Osztálykirándulások és rendezvények alkalmával kíséri csoportját. 

– Adminisztrációs teendőit, jelentési kötelezettségeit határidőre és a kért minőségben ellátja. 

– Osztályfőnöki helyettesi feladatot lát el csoportjának osztályában. 

– Részt vállal a nevelőtestületre háruló egyéb feladatokból: ügyelet, rendezvények 

szervezése, helyettesítés, tanulók kisérése, az intézmény dekorálása, stb.  

– Leltár szerint anyagilag is felelős az osztályterem taneszközökért, felszerelési tárgyaiért.  

– Betartja és betartatja a munka-, és balesetvédelmi előírásokat. Tanulóbaleset esetén 

azonnali intézkedési és elsősegély-nyújtási kötelezettsége van. A tudomására jutott 

veszélyeztető tényezőket elhárítja, vagy kéri ehhez a gondnok segítségét.  

– Közreműködik az osztály és az intézmény esztétikus környezetének kialakításában és 

megőrzésében. 

– Hatékonyan közreműködik a tanulók egészséges életre nevelésében, a természetes és 

mesterséges környezet védelmében 



Budapest X. kerületi Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11. 

 14  

– Az intézmény pozitív megítélésének gazdagítása, személyes példamutatással (szakmai 

felkészültség, beszédstílus, megjelenés, stb.). 

– A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítésében és a végrehajtásában való 

aktív részvétel. A közös döntések következetes képviselete. 

– Igényesség, alaposság és megbízhatóság a munkavégzésben. 

– Részvétel valamennyi nevelőtestületi és munkaértekezleten, valamint iskolai 

ünnepélyeken. 

– Továbbképzés, önképzés. 

– Családias légkör kialakítása a csoporton belül. 

– Közreműködik az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi feladataihoz kapcsolódó intéz-

ményi tevékenységben.  

– Adminisztrációs feladatok: 

o a foglalkozási és csoportnaplók vezetése. 

o a munkájához szükséges rendszeres és eseti beszámolók, jelentések, 

statisztikák, nyilvántartások, pedagógiai jellemzések készítése.  

o jelenléti ív vezetése. 

 

– További feladatait a munkaköri leírás részletezi. 

 

5.  Kollégium 

 

Kollégiumi nevelő 

– Szervezi és irányítja a tanulási, nevelési, gondozási feladatokat, szabadidős tevékenysége-

ket, a szülőkkel, hozzátartozókkal történő kapcsolattartást.  

– Érvényesíti a kollégium házirendjének betartását, betartatását. 

– Közreműködik az egyéni fejlesztési tervekben foglaltak megvalósításában. 

– Kiemelt feladata a csoportba újonnan érkező gyermek szakszerű befogadása, beilleszke-

désének sokoldalú segítése. 

– Bevonja a gyerekeket célzott fejlesztő, terápiás és egyéb szabadidős foglalkozásokba. 

– Irányítja és segíti a kollégiumba, mint intézményi szervezeti egységbe, a hozzá beosztott 

dolgozókat.  

– Felelősséggel tartozik a kollégiumban dolgozók és az ellátást, elhelyezést igénybe vevő 

gyermekek megfelelő tájékoztatásáért.  

– Köteles továbbá az intézményegységben dolgozók közötti információáramlást megszer-

vezni és biztosítani.  

– Testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődést biztosító, családpótló nevelésben, a szülői gon-

doskodást helyettesítő védelemben részesíti a diákotthonos gyermeket, korrekciós neve-

léssel fejleszti személyiségét.  

– Rendszeresen konzultál a gyermekek osztályfőnökével, a tanítókkal, a szaktanárokkal, 

más iskolai szakemberekkel, és a szülőkkel. 
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– Jelen van a szülői értekezleteken, fogadó órákon. 

– Ellenőrzi a gyerekek iskolai felszerelését, szükség esetén az igényeket egyezteti a szülők-

kel, illetve a gyermekvédelmi felelőssel. 

– A gyermekeket, illetve szükség szerint, a szülőket is segíti a pályaválasztásban. 

– Figyelemmel kíséri a szülők térítési díj befizetésének teljesítését. A felhalmozódó hátralé-

kokról tájékoztatást, felszólítást juttat el feléjük, illetve a gyermekvédelmi felelős felé.  

– Gondoskodik a kollégium berendezési tárgyainak rendeltetésszerű használatáról, az eszté-

tikus környezet megteremtéséről és megtartásáról. 

– Ügyel arra, hogy a gyermekek felügyelet nélkül ne maradjanak. 

– Tájékozódik a gyermekekkel kapcsolatos adatváltozásokról, a családi környezetben bekö-

vetkezett változásokról, a gyermek egészségügyi állapotának változásáról. 

– Szervezi, elősegíti a valódi gyermek és ifjúsági közösség kialakulását, és fenntartását, a 

családias légkörű gyermekcsoport pedagógiai feltételeinek biztosítását.  

– A tanulási zavarokkal küzdő növendékek esetén együttműködik a fejlesztőpedagógussal. 

Köteles az iskolával a gyermekek tanáraival rendszeresen tartani a kapcsolatot. Ezt a tevé-

kenységet kötelező óráján felül végzi.  

– Törekszik arra, hogy érdeklődésüket felkeltse, igényt alakít ki az ismeretek szerzésére, a 

kulturális és műveltségbeli értékek megismerésére.   

– Szervezi a szabadidős tevékenységeket, irányítja lebonyolítását, együtt játszik a gyerekek-

kel. A kulturális és szakköri programok szervezésében együttműködik a diákotthon min-

den dolgozójával.  

– Támaszt nyújt a gyerekek egyéni lelki problémáinak feldolgozásában, segíti a konfliktus-

helyzetek békés megoldását.  

– Erősíti a gyermekekben az életvezetés fokozatos önállósulását, biztosítja számukra prakti-

kus ismeretek megszerzését. A tanulók fejlettsége alapján bevonja őket a gondozási. a 

személyi higiéniás, és háztartásvezetési feladatok elsajátításába, elvégzésébe, - tisztálko-

dás, takarítás, mosás, vasalás, főzés, stb. 

– Felelős a gyermekek testi neveléséért, segíti őket, hogy megfelelő sportolási, testedzési 

lehetőségekhez hozzájussanak.  

– Amennyiben a gyerekek, vagy szüleik megkérik, köteles az értékeik megfelelő őrzéséről 

gondoskodni.  

– Elősegíti, hogy a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó gyermek megőrizhesse ki-

sebbségi önazonosságát, ápolhassa hagyományait, hozzájuthasson a kisebbség kulturális 

értékeihez.  

– Biztosítja a gyermek környezetének viszonylagos állandóságát, a személyes tárgyainak 

elhelyezését, azt, hogy a gyermekről legalább évente egy alkalommal az intézményi életét 

bemutató fénykép készüljön.  

– Irányítja és ellenőrzi a folyamatos gondozási feladatokat. A csoportban dolgozók között 

szétossza a gondozási részfeladatokat, gondoskodik, hogy a részfeladatok ellátásáról a 

kollegák a megfelelően elássák, ha kell a nyilvántartásokat naprakészen vezessék, (ruhá-

zati nyilvántartás, tisztítószerek nyilvántartása, stb.)  
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– Gondoskodnia kell róla, hogy minden beosztott dolgozója ismerje személy szerint a gye-

rekek személyes dolgait. 

– Irányítja a gyermekek önkiszolgáló munkáját, betartatja a napirendet és törekszik a helyes 

szokásrend kialakítására, felel a gyermekek gondozottságáért, ruházatukkal való ellátásá-

ért.  

– Szervezi a kollégium helységeinek tisztán tartását, textíliák és a gyermekek ruházatának 

mosását, vasalását, javítását, gyermekek eszközeinek tisztán tartását, fertőtlenítését. 

– Felel a tisztítószerek biztonságos tárolásáért. 

– A kollégium csoportvezetőként felel az önálló csoportgazdálkodás megszervezéséért és 

ellenőrzéséért. Felméri, megrendeli, átveszi a szükséges tisztító-, és tisztálkodó szereket. 

dekorációs anyagokat, és gondoskodik azok takarékos felhasználásáról. 

– A rábízott feladatok ellátásáért erkölcsileg és anyagilag is felelős. 

– Köteles a gyermekekkel kapcsolatos lényeges információkat a szülőknek és az intézmény 

vezetőjének tudomására juttatni, különös tekintettel a gyerekek, fiatalok személyiség joga-

ira. Köteles jelenteni, ha a gondozottat bűncselekmény éri, vagy ő maga követ el bűncse-

lekményt. 

– Feladata kivizsgálni az intézményegységében felmerülő magatartási problémákat, a Házi-

rend megsértését, a Házirendben szabályozott büntetés kiszabása és betartatása.  

– Köteles a baleset- és tűzvédelmi előírásokat betartani, a gyerekeket balesetveszélyes hely-

zetektől megóvni. 

– Ha valamely kiskorú gondozott engedély nélkül távozik az intézményből vagy oda a szá-

mára elő írt időpontban nem tér vissza, köteles azonnal értesíteni a szülőt. 

– Köteles részt venni az alkalmazotti, a közalkalmazotti tanács által szervezett értekezlete-

ken, a nevelőtestületi és a munkaközösségi értekezleteken, a szakmai stábjának megbeszé-

lésein, a kollégiumban élő gyermeke ügyében tartott esetmegbeszéléseken. 

– Köteles a napi munkájára kellő szakmai alapossággal felkészülni, adminisztrációs felada-

tait a kötelező munkaidején kívül teljesíteni. 

– Adminisztrációs feladatai: 

o A csoportnapló teljes körű vezetése, foglalkozási terv elkészítése, egyéni gondozási, 

nevelési, fejlesztési terv készítése. 

o A szülőktől átvett ruházat és egyéb tárgyak nyilvántartásának vezetése. 

o Kéthavi munkaidő elszámolásának pontos elkészítése. 

o Nevelői vélemények, jellemzések pontos, szakszerű, határidőre történő elkészítése 

o Munkatervi feladatok meghatározására való javaslattétel, illetve a munkaterv betartása 

o Beszámolók, statisztikák, jelentések, stb. szükség szerinti elkészítése 

– Köteles az adminisztrációit kellő szakmai alapossággal, pontosan, határidőre elkészíteni, 

és szükség szerint azokat bemutatni, leadni, illetve azokkal elszámolni. 

– Közreműködik az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi feladataihoz kapcsolódó intéz-

ményi tevékenységben.  

– További feladatait a munkaköri leírás részletezi. 
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6. Pedagógusok közösségei  

 

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

érvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok, valamint az intézmény Közalkalmazotti 

szabályzata rögzíti. 

Az intézményi nevelőtestület tagja valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazott.  

A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel 

rendelkezik. Véleményét ki kell kérni a jogszabályokban meghatározott esetekben, illetve 

véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az intézmény működésével kapcsolatos 

valamennyi kérdésben. 

 

A nevelő testület döntési jogkörébe tartozik: 

– pedagógiai program elfogadása és módosítása, 

– szakmai program elfogadása és módosítása 

– a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása, a jóváhagyást 

megtagadó felülvizsgálati elleni kérelem benyújtása, 

– az éves munkaterv elkészítése, 

– az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, 

– a házirend elfogadása és módosítása, 

– a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, 

– a tanulók osztályozó vizsgára bocsátása, 

– külön jogszabályban meghatározott ügyek. 

 

A nevelő testület döntéseit értekezleteken - a külön szabályozott eseteket kivéve - nyílt 

szavazással, egyszer szótöbbséggel hozza meg (esetenként titkos szavazási móddal). 

 

A nevelőtestület véleményező és javaslattevő jogköre kiterjed az alábbiakra: 

– a tantárgyfelosztás, 

– az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása, 

– az intézményvezető és intézményvezető-helyettesek megbízása, illetve annak 

visszavonása, 

– szakkörök aránya, 

– pedagógusok továbbképzése, 

– az iskola költségvetésében rendelkezésre álló szakmai előirányzatok tervezése, 

felhasználása, 

– az intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapítása, 

– külön jogszabályokban meghatározott ügyek. 
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Egy tanév, nevelési év során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: 

– tanévnyitó értekezlet, 

– tanévzáró értekezlet, 

– félévi és év végi osztályozó értekezlet, 

– nevelési értekezlet szükség szerint. 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha az intézmény nevelőinek több mint 

50%-a kéri, illetve a vezetőség azt indokoltnak tartja. 

A nevelőtestület akkor határozatképes, ha az értekezleten tagjainak több mint 50%-a jelen 

van. 

A nevelőtestület döntéseit - ha erről magasabb jogszabály, illetve SZMSZ másként nem 

rendelkezik - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

A nevelőtestület személyi kérdésekben – a nevelőtestület többségének kérésére – titkos 

szavazással is dönthet. 

A tanévnyitó és tanévzáró nevelőtestületi értekezletről a határozatképesség megállapítására 

alkalmas jegyzőkönyvet kell vezetni. 

 

A nevelőtestület feladatainak átruházása: 

A nevelőtestület döntése alapján egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai 

munkaközösségre. 

Beszámolási kötelezettséggel tartozik a nevelőtestület felé az elvégzett feladatiról és minden 

döntéséről, melyről a következő munkanapon tájékoztatniuk kell a vezetőséget. 

 

A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörei közül a szakmai 

munkaközösségekre az alábbi jogokat ruházza át: 

 A döntési jogkörök közül: 

o az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, 

o nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása. 

 

 A véleményezési jogkörök közül: 

o Szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása. 

 

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból 

meghatározott időre vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre, munkacsoportok alakulhatnak. 

Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgatóság hozza létre, erről tájékoztatnia kell a 

nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az 

intézményvezető bízza meg. 

A több tanéven keresztül működő állandó bizottságok (munkacsoportok) tagjait ezen 

tisztségükben a nevelőtestület évente egy alkalommal, a tanévnyitó értekezleten megerősíti. Az 

állandó bizottságok (munkacsoportok) tagjai maguk közül a tevékenység összehangolására, 

irányítására vezetőt választanak. 

 

 



Budapest X. kerületi Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11. 

 19  

A nevelőtestület által létrehozható alkalmi bizottságok: 

 

Fegyelmi Bizottság 

Feladata: 

– a házirendet súlyosan megszegő tanulók fegyelmi ügyeinek vizsgálata 

– az érintettek meghallgatása után tárgyilagos döntés hozatala 

Tagjai: az intézmény vezetője által felkért nevelőtestületi tagok (3 fő) 

 

Nevelési Bizottság 

Feladata 

– a Pedagógiai Programban meghatározott nevelési célok és feladatok megvalósításának 

ellenőrzése 

– a tanulók neveltségi szintjének vizsgálata és értékelése 

– konkrét javaslattétel a nevelés eredményessége érdekében 

 

Tagjai: 

– munkaközösség vezető 

– intézményvezető-helyettes 

– a bizottság tagjai a vizsgálat tárgyától függően kiegészülhetnek külső ideiglenes tagokkal, 

megbízásukra az intézményvezető adhat felhatalmazást 

Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelő testületet tájékoztatni köteles – a nevelő testület által 

meghatározott időközönként és módon – azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület 

megbízásából eljár. 

 

A nevelőtestület szakmai munkaközösségei intézményi szinten: 

  „Oktatótanári” munkaközösség (tagjai: osztályfőnökök, betanító tanárok ) 

 „Nevelőtanári” munkaközösség (tagjai: napközis tanárok, betanító tanárok) 

 

Új munkaközösséget csak a tanév elején, minden év szeptember 1.-ig lehet létrehozni. 

A szakmai munkaközösségek a jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek.  

 

A munkaközösségek feladatai a szakterületükön belül: 

– szakmai, módszertani kérdésekben segítik az intézmény munkáját, 

– részt vesznek az intézmény nevelő-oktató munkájának fejlesztésében (tartalmi, 

módszertani korszerűsítés, stb.), 

– tantervek készítése, 
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– egységes követelményrendszer (egység-, intézményszinten) kialakítása, a tanulók 

ismeretszintjének folyamatos mérése, értékelése, 

– pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, 

– szervezi a pedagógusok továbbképzéseit, segítséget nyújtanak a nevelők önképzéséhez, 

– összeállítják a tanév végi vizsgák témaköreit (tételsorait) egység vonatkozásában, ezeket 

értékelik, 

– javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok 

felhasználására, 

– segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját, 

– javaslatot tesznek a munkaközösség-vezető személyére, 

– segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetőjének a munkaterv, valamint a 

munkaközösségi tevékenységről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez, 

– illetékesek a munkaközösségben dolgozó pedagógusok szakmai ellenőrzésében, 

– elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak tanmenetét. 

 

A szakmai munkaközösség az intézmény pedagógiai programja, az egységek munkatervei, 

valamint tagjainak javaslatai alapján összeállított egy évre szóló munkaterv szerint 

tevékenykedik. 

A szakmai munkaközösség munkáját a munkaközösség-vezető irányítja. 

A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslatára az intézményvezető bízza 

meg a tanév időtartamára. 

 

7. Tanulók közösségei 

 

Az azonos évfolyamra, járó tanulók alkotják az osztályközösséget. Az általános iskolai osz-

tályközösség élén, mint pedagógiai vezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a fel-

adattal az intézményvezető bízza meg. 

Az osztályközösség, mint az intézmény diákönkormányzatának legkisebb egysége, megvá-

lasztja az osztály küldöttét (küldötteit) a diákönkormányzatba. 

 

Diákönkormányzat 

Az intézményegység nevelőtestülete hagyja jóvá az egység diákönkormányzatának szervezeti 

és működési szabályzatát. 

A tanulókat a diákönkormányzatot segítő tanár képviseli a nevelőtestületi értekezleten és az 

őket érintő kérdésekben az iskolavezetés ülésein. 

Az egység diákönkormányzatának munkáját segítő nevelőt a pedagógusok javaslatai alapján a 

nevelőtestület, és az egység diákönkormányzat-vezetőségének egyeztetésével az intézmény-

vezető bízza meg. 
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8. Szülői szervezet (közösség)  

 

Az iskolában a szülőknek a jogszabályban meghatározott jogaik érvényesítése, kötelességeik 

teljesítése érdekében szülői munkaközösség működik. 

Az iskolai osztályok szülői munkaközösségeit az iskolába járó tanulók szülei alkotják, ame-

lyekből az iskolai szinten felépülő szülői szervezet jön létre. 

Az iskolai szülői munkaközösség legmagasabb döntéshozó szerve: a két személyből felépülő 

intézményi szülői munkaközösség „vezetése”, amely a szülők közül elnököt, elnökhelyettest 

választ. 

A szülői munkaközösség elnöke közvetlenül az intézményvezetővel tart kapcsolatot. 

Az intézményi szülői értekezlet akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint 

50%-a jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az intézményi 

szülői munkaközösséget tanévenként az intézményvezető-helyettes, valamint az intézmény-

vezető tájékoztatja 1-1 alkalommal az intézmény munkájáról. 

 

Az szülői szervezetet (közösséget) az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik 

meg: 

 megválasztja saját tisztségviselőit, 

 megválasztja a szülők képviselőit az iskolaszékbe, 

 kialakítja saját működési rendjét, 

 az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét, 

 képviseli a szülőket és a tanulókat az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik 

érvényesítésében, 

 véleményezi az intézmény pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, valamint 

a szervezeti és működési szabályzat azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a 

tanulókkal kapcsolatosak, 

 véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos 

valamennyi kérdésben. 

 

 

9.  Iskolai,- Kollégiumi szék 

 

Az intézményben a magasabb jogszabályokban előírtak szerint az iskolahasználók érdekeinek 

jobb képviseletéért iskolaszék működhet. Jelenleg ilyen nincs, mert az érdekeltek nem kérték 

a megalakítását. 

 

 

10. Az intézményi tanács 

 

Az intézmény vezetője félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény működéséről az 

intézményi tanácsnak, amely az intézmény működésével kapcsolatos álláspontját megfogal-

mazza és eljuttatja a fenntartó számára. 

Az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a nevelőtestület, 

az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, a történelmi egyházak, a helyi gazda-

sági kamarák azonos számú képviselőjéből és az intézmény székhelye szerint illetékes kormány-

hivatal delegáltjából álló intézményi tanács hozható létre. 
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Az intézményi tanácsot a magasabb jogszabályban rögzített előírások szerint létre kell hozni, ha 

bármelyik fél kezdeményezi. 

Az intézményi tanácsba minden érdekelt fél két-két tagot delegálhat. Az intézményfenntartót az 

intézményi tanácsban egy fő képviselheti. 

 

Az intézményi tanács tagjainak megválasztása: 

a) A szülők képviselőit a szülők javaslatainak összegyűjtése után a szülői szervezet 

(közösség) iskolai választmánya titkos szavazással választja meg egyszerű többséggel. 

b) A tanulók képviselőit az iskolai diákönkormányzat tagjai titkos szavazással választják 

meg egyszerű vagy minősített többséggel. 

c) A nevelőtestület képviselőit a pedagógusok javaslatainak összegyűjtése után a 

nevelőtestület titkos szavazással választja meg. 

  

Ha az intézményi tanács szülői, tanulói illetve nevelői képviselői helye megüresedik, az újabb 

választás előkészítéséért harminc napon belül az iskola vezetője felelős. 

 

Az intézményi tanács működése: 

Az intézményi tanács saját működési rendje és munkaprogramja alapján működik. 

 

Az intézményi tanács jogköre: 

Az intézményi tanács a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel 

rendelkezik.  

 

 

 

11. A vezetők és az intézményi tanács közötti kapcsolattartás formája és rendje  

 

A nemzeti köznevelési törvény alapján a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, 

a tanulók, a nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, a törté-

nelmi egyházak, a helyi gazdasági kamara és az intézményfenntartó képviselőiből alakult in-

tézményi tanács a nevelési-oktatási intézménynek a működését érintő valamennyi kérdésben 

véleményt nyilvánító egyeztető fóruma.  

Az iskola intézményi tanáccsal való kapcsolattartásáért az intézményvezető a felelős. 

Az intézményi tanácsot működési rendjében meghatározott tisztségviselője, illetve tagja kép-

viseli az iskolával való kapcsolattartás során.  

Az intézményvezető félévenként egy alkalommal beszámol az intézményi tanácsnak az iskola 

működéséről.  

Az intézményi tanács elnöke számára a nevelőtestület félévi és a tanévi pedagógiai munkájá-

nak hatékonyságáról szóló elemzését elvégző értekezletéről készített jegyzőkönyvet a tanév 

rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott határidőn belül az intézményvezető el-

küldi. 

Az intézményi tanács képviselőjét meg kell hívni a szülői választmány és a diákönkormányzat 

vezetősége részére tartandó tájékoztató értekezletre, melyet az iskola intézményvezetője éven-

te három alkalommal (tanév elején, félév végén és a tanév szorgalmi időszakának végén) hív 

össze. Az értekezleten az intézményvezető véleményezteti az éves iskolai munkatervet, a tan-

év helyi rendjéről szóló nevelőtestületi javaslatot, szól a tanév kiemelt feladatairól, valamint a 

tanulmányi munka értékeléséről, a munkatervi feladatok teljesítéséről.  
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Szükséges esetben az intézményi tanács képviselője az iskolavezetőség, valamint a nevelőtes-

tület értekezleteire is meghívhatók. 

Az intézményi tanács és az iskola vezetősége közötti kapcsolattartás egyéb szabályait az éves 

iskolai munkaterv és az intézményi tanács működési rendje, valamint munkaprogramja hatá-

rozza meg.  

 

12. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás formái és rendje 

 

a) A vezetők és az alkalmazotti közösségek közötti kapcsolattartás formái és rendje 

A vezetők és a közalkalmazotti testület félévente, a vezetők és a nevelőtestület hetente, 

vezetők és munkaközösség-vezetők évente, illetve szükség szerint ülnek össze. A rendszeres, 

konkrét időpontokat az intézmény éves munkaterve tartalmazza. 

 

b) A szakmai munkaközösségek közötti együttműködés formái és kapcsolattartásának rend-

je  

A munkaközösség-vezetők félévente legalább két alkalommal ülnek össze, illetve szükség 

szerint. Ezen időpontokat közösen állapítják meg, erről az intézményvezető-helyettest 

tájékoztatják. 

 

c) A diákönkormányzati szerv, valamint az intézményi vezetők közötti kapcsolattartás for-

mái és rendje  

Az intézményvezető-helyettes félévente tájékoztatja a diákönkormányzat vezetőjét a tanulói 

jogviszonnyal összefüggő tervezett intézkedésekről, s megvitatják a tanulókat érintő 

kérdéseket. 

Az intézményvezető az intézményi diákközösség képviseletében eljáró vezetőségnek öt 

munkanappal előbb köteles megküldeni azoknak az intézkedéseknek a tervezetét, amelyekkel 

kapcsolatban a diákönkormányzatot egyetértési jog illeti meg, illetve amikor véleményét 

kötelezően ki kell kérni. 

A diákönkormányzat feladatainak ellátásához – szükség szerint – igénybe veheti az iskola 

helyiségeit, televízióját, magnóját, hangfalait, sporteszközeit, stb. 

 

d) Az intézményi sportkör, valamint az intézmény vezetése közötti kapcsolattartás formái és 

rendje  

Az intézményvezető-helyettes félévente tájékoztatja a sportkör vezetőjét a sportkörrel 

összefüggő tervezett intézkedésekről, s megvitatják a tanulókat érintő kérdéseket. Havi 

rendszerességgel áttekintik a helyszíneket és az időpontokat, a szükséges teendőket. Erről 

beszámol az igazgatói értekezleteken. 

Minden tanév előkészítésekor áttekintik a működés feltételeit, a működéshez szükséges 

időkeretet, az éves program tervezetét. 

A sportkör feladatainak ellátásához – szükség szerint – igénybe veheti az iskola helyiségeit, 

televízióját, magnóját, hangfalait, sporteszközeit, stb. 

A sportkör vezetőjét az oktatási intézményvezető-helyettes bízza meg. 
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e) A vezetők és az iskolai szülői szervezet közötti kapcsolattartás formája 
 

A szülői munkaközösség elnöke közvetlenül az intézményvezetővel tart kapcsolatot. 

Az intézményi szülői munkaközösséget tanévenként az intézményvezető-helyettes, valamint 

az intézményvezető tájékoztatja 1-1 alkalommal az iskola, az intézmény munkájáról. 

Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői munkaközösségnek az SZMSZ vagy jogszabály 

véleményezési jogot biztosít, a véleményt az intézményvezető-helyettes vagy intézményveze-

tő kéri meg az írásos anyagok átadásával. 

 

13.  Az iskola közösségei közötti kapcsolattartás rendje 

 

Pedagógusok közösségei – tanulók közösségei 

Az osztályok és a nevelőtestület között az osztályfőnök, illetve az osztályfőnök helyettesen 

keresztül valósul meg a kapcsolat. A kapcsolattartásra minden héten az osztályfőnöki óra áll 

rendelkezésre, szükség esetén óraközi szünetben is megvalósulhat. 

 

Pedagógusok közösségei – szülő szervezetek (közösségek) 

A tantestület tagjai a tanév során két-két alkalommal szóbeli tájékoztatást adnak a szülőknek 

szülői értekezlet és szülői fogadás keretében. A munkaterv rögzíti mind a szülői értekezletek, 

mind a szülői fogadás időpontját. Amennyiben a szülő ezen az időponton túl is tájékozódni 

szeretne telefonon vagy írásban (pl. e-mail) időpontot egyeztethet. 

  

14.  A külső kapcsolatok rendszere és módja 

 

Az intézményt a külső kapcsolatokban az intézményvezető képviseli. 

Az intézmény rendszeresen kapcsolatot tart: 

– a Fenntartó képviselőjével 

– a Klebelsberg Központtal 

– a Fővárosi Önkormányzattal 

– a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsági Tagintézményeivel 

– a Pedagógiai Szakmai Szolgáltatókkal 

– a fővárosi és vidéki Gyermekjóléti Központokkal 

– a Heim Pál Gyermekkórház (mint az intézmény-egészségügyi ellátást biztosító 

egészségügyi szolgáltató) megbízottjával 
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a) Kapcsolattartás a pedagógiai szakmai szolgálatokkal 

A tanulók magas színvonalú és eredményes ellátása érdekében az intézmény folyamatosan, az 

éves munkaterv és a szakmai munkaközösségek munkaprogramjában foglalt ütemezés szerint 

kapcsolatot tart az illetékes pedagógiai szakmai szolgálatokkal. 

A pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás a szakmai munka színvonalának 

minél magasabb szintű ellátása érdekében az iskolavezetés által kialakított informális csator-

nákon és a különböző – a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények által meghirdetett – 

programokon, továbbképzéseken, konferenciákon, tréningeken és más rendezvényeken törté-

nő részvétel útján valósul meg. 

A szakmai szolgáltató intézményekkel való kapcsolattartásért az intézményvezető a felelős, 

aki a nevesített partnerintézmények vonatkozásában az együttműködés feladatainak végzésé-

vel a nevelőtestület egyes tagjait bízza meg. 

 

 

A kapcsolattartás főbb formái: 
 

- az iskolavezetés döntése alapján rendszeresen részt vesznek az iskola pedagógusai a peda-

gógiai szakmai szolgáltatók által rendezett különböző konferenciákon, tanácskozásokon, 

műhelymunkákon, továbbképzéseken, tréningeken, szakértői konzultációkon és más 

szakmai rendezvényeken; 

- a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények szaktanácsadói, szakértői megsegítésének 

igénybevétele a szakmai munkaközösségek kezdeményezésére; 

- évente több alkalommal megbeszélés folytatása a pedagógiai szakszolgálatok munkatársa-

ival az általuk foglalkoztatott gyermekekről, tanulókról; 

- esetmegbeszéléseken való részvétel az intézmény pedagógusai, az osztályfőnökök, a 

gyermekvédelmi felelős, és fejlesztőpedagógusok bevonásával.  

 

b) Kapcsolattartás a gyermekjóléti központokkal 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a tanköteles tanulók esetében az igazolatlan hiányzás 

jelzése, a tanulók veszélyeztetettségének feltárása, a személyiségfejlődést károsító problémák 

kezelése szükségessé teszi gyermekjóléti feladatok ellátását, gyermekvédelmi intézkedések 

megtételét. Ezen esetekben az iskolai gyermekvédelmi felelősnek problémafeltáró, jelző, tájé-

koztató, konzultációs, problémakezelő szerepe van.  

A kapcsolatfelvételt kezdeményezheti az iskola, a gyermekjóléti szolgálat, ill. a kliens és csa-

ládja, mely történhet levélben, telefonon, és személyesen is. 

Az iskola jelzési kötelezettségét törvény szabályozza. 

A nem tanköteles tanulók esetében az eljárás rendje megegyezik az előzőekkel, de a hiányzá-

sokra nem vonatkozik a jelzési kötelezettség. Ezt az iskola saját hatáskörben oldja meg. 

 

c) Kapcsolattartás az iskola egészségügyi ellátását biztosító egészségügyi szolgáltatóval 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását, ill. az egészségnevelést az intéz-

ményben iskolaorvos és védőnő biztosítja. 

– Az egészségügyi szolgálat által meghatározott időpontokban, folyamatosan iskolaorvos és 

védőnő áll a tanulók rendelkezésére.  
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– Az iskolaorvossal, a fogászati szakellátással, a kerületi egészségellátó szolgálattal való 

rendszeres kapcsolattartás az ápoló feladata. Telefonon, e-mail-ben, faxon, személyes 

kapcsolattartással biztosítja a szolgáltatás zökkenőmentes lebonyolítását. 

 

 

IV. Működés rendje 

 

1. Munkarend, munkaidő az Iskolában 

 

Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig 7.00-tól 18.00-ig van nyitva. 

A tantestület iskolai egységben dolgozó tagjai 18.00 óráig tartózkodhatnak az iskolában. 

Az intézmény közalkalmazottai munkaidő alatt csak a közvetlen vezető engedélyével 

hagyhatják el az iskola, illetve a kollégium területét. 

 

Szombaton és vasárnap az iskola zárva van, illetve az esetleges iskolai programoknak megfe-

lelően tart nyitva. 

A reggeli ügyelet 7.00-kor kezdődik 7.45-ig tart. A folyosókon 7.45-tól a tanítás kezdetéig, 

valamint az óraközi szünetekben, továbbá – az ebédeltetés alatt – tanári ügyelet működik. 

A tanítás kezdete 8.00 óra. A tanítási óra 45 perces. Az óraközi szünetek idejét, rendjét a házi-

rend határozza meg. 

A tanuló a tanítási idő alatt csak az osztályfőnöke, annak távollétében az intézményvezető-

helyettes engedélyével hagyhatja el az iskolát. 

A hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 7.30 és 15.00 (pénteken 14.00) 

óra között. 

Nyári szünetekben a titkárságon minden hét szerdáján 8.00 órától 12.00 óráig ügyeletet kell 

tartani. 

A vezetők benntartózkodása 

Az intézményvezető és intézményvezető-helyettes közül szorgalmi időben munkaidő alatt va-

lamelyikük az iskolában tartózkodik. (Akadályoztatásuk esetén helyettesítésről gondoskod-

nak.) 

Az épületbe belépő szülőket, illetve látogatókat az irodába kell kísérni, melyről a portán ügye-

letet ellátó személy gondoskodik.  

 

2. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a 

nevelési-oktatási intézménnyel 

 

Az intézménybe a fenntartó, továbbá a felügyeletet gyakorló szervek tisztviselői külön enge-

dély nélkül léphetnek be. Büntető ügyekben eljáró hatóságok ügyintézői az intézménybe az 

intézményvezetővel való egyeztetés után léphetnek be, az ellátottakat az erre kijelölt pedagó-

gus munkakörű dolgozója jelenlétében hallgathatják ki, aki ez alkalommal az intézményi tör-

vényes képviseletet átruházott jogkörben gyakorolja. 
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Ugyancsak az intézményvezető engedélyével léphetnek az intézmény területére a megrendelt 

munkákat végző vállalkozók, illetve ezek alkalmazottai. A munka cégszerű megrendelésével 

ezen engedélyt megadottnak kell tekinteni. 

 

3. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái, időkeretei 
 

A szervezett tanórán kívüli foglalkozásokat a tantárgyfelosztásban, illetve a tanév rendjében 

szerepeltetni kell.  

 

Napközi: 

– A napközis foglalkozásokra való felvétel a szülők igénye alapján minden felügyeletre 

szoruló tanuló részére biztosított. Tanév közben is igényelhető az ellátás. Szervezése az 1-

8 évfolyamon történik.  

– A napközi a szorgalmi időszak alatt működik a következő formában: az utolsó tanítási óra 

végét követően kezdődik, és 16.00 óráig tart. A szülők kérésére azt követően 17.00 óráig, 

igény szerint, összevont ügyelet szervezhető. 

– A téli, tavaszi szünetekben, valamint a tanítás nélküli munkanapokon a diákok 

felügyelete, és az étkezési szolgáltatás szülői igény szerint működik, ekkor a csoportok 

összevonhatóak. 

 

Szakkörök 

– A szakkörök indításáról - a szakmai munkaközösségek és a szülői munkaközösség 

véleményének meghallgatásával - az intézményvezető dönt és bízza meg vezetőjét. 

– A szakköri foglalkozásokra a szorgalmi időszak keretén belül lehet jelentkezni. Aki egy 

adott szakkörre jelentkezett, az abban a tanévben köteles a foglalkozásokon részt venni. 

– A szakköri foglalkozások októberben kezdődnek és május végéig tartanak. 

– A foglalkozások időtartama heti egy óra (45 perc) vagy ciklusonként 2 óra (90 perc). Ettől 

csak nagyon indokolt esetben lehet eltérni. 

– Éves munkaprogramot dolgoznak ki, amelyet az intézményvezető-helyettes hagy jóvá. A 

megbízást ellátók szakmailag és pedagógiailag felelősek a program teljesítéséért. 

 

Versenyek 

– A tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, 

gyermeknap része a tanév helyi rendjének, illetve az éves munkatervnek, amely 

meghatározza a szervezés feladatait, felelőseit. 

– A területi és az országos fordulókra továbbjutott tanulókat a verseny idejére az 

intézményvezető mentesíti a tanítási órákon való részvétel alól. 

– Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy a házi, helyi, körzeti, országos versenyeken 

helyezést elért tanulók eredményes szereplését az egész iskolaközösség megismerje. 
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A mindennapi testedzés formái: 

Az intézményegységben a mindennapi testedzést a testnevelés órák mellett az alábbiak szol-

gálják: 

– sportköri foglalkozás, 

– sportnap, 

– sportversenyek. 

 

Az iskola biztosítja továbbá, hogy (igény esetén) az őszi és tavaszi időszakban az udvar, téli 

időszakban a tornaszoba – testnevelő tanár felügyelete mellett – a tanulók rendelkezésére áll-

jon. 

A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységét a testnevelő tanárok szervezik a szorgalmi időre. 

A tanulók részvétele önkéntes, de törekedni kell arra, hogy a foglalkozásokon minél nagyobb 

számban vegyenek részt. 

A tanulók iskolán kívüli szervezet, egyesület, intézmény munkájában is részt vehetnek. A 

részvételt az osztályfőnöknek kell bejelenteni. 

 

Iskolai sportkör: 

– A tanulók részvétele önkéntes, törekedni kell arra, hogy a foglalkozásokon minél nagyobb 

számban vegyenek részt. 

– A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységét a testnevelő tanárok, alsó tagozatos nevelők 

szervezik a szorgalmi időre, figyelembe véve a mindennapos testnevelésre vonatkozó 

törvényi előírásokat. 

– Éves munkaprogramot dolgoznak ki, amelyet az intézményvezető-helyettes hagy jóvá. A 

megbízást ellátók szakmailag és pedagógiailag felelősek a program teljesítéséért. 

 

4. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 

 

Az iskola, az intézmény hagyományainak ápolása, az intézmény jó hírnevének megőrzése és 

öregbítése a közösség minden tagjának joga és kötelessége. 

A pedagógiai programban rögzített megemlékezésekre, ünnepélyekre, rendezvényekre vonat-

kozó időpontokat, valamint a szervezés felelőseit az éves munkatervben határozzuk meg. 

A fővárosi ünnepségeken az iskolát az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek 

képviselik, értesítik, illetve felkérik az intézmény minden dolgozóját és tanulóját a rendezvé-

nyen való részvételre. 

Névadónk, Éltes Mátyás emlékére Éltes Emléknapot és Éltes Műhelyt szervezünk (lehetősé-

geinkhez képest) április és október hónapban. 

 

 

 

 

 



Budapest X. kerületi Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11. 

 29  

5. A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai 

 

Az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület, melynek nevében az intézményveze-

tő jár el.  

A fegyelmi eljárás megindításáról a nevelőtestület a kötelezettségszegésről való tudomásszer-

zéstől számított három hónapon belül dönt. A határozatot írásba kell foglalni, melyet az in-

tézményvezető ír alá, s a nevelőtestület két szavazati jogú tagja aláírásával hitelesít.  

A szülői szervezet és a diákönkormányzat közös kezdeményezésére biztosítani kell, hogy az 

intézményben a szülői szervezet és a diákönkormányzat közösen működtesse a fegyelmi eljá-

rás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást. Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez 

elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett kö-

zötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.  

A fegyelmi eljárás megindításáról a nevelőtestület döntését követően az intézmény vezetője a 

diákönkormányzatot - a diákönkormányzatot segítő pedagógus révén -, a szülői szervezet ve-

zetőjét, a sértett és a kötelességszegő tanulót, illetve törvényes képviselőjét - az osztályfőnök 

útján - haladéktalanul értesíti, melyben felhívja a figyelmet az egyeztető eljárás lefolytatásá-

nak lehetőségére.  

Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett tanuló szülője, valamint 

a kötelességszegő tanuló szülője egyetért.  

A szülő - az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül - írásban bejelentheti, 

hogy kéri az egyeztető eljárás lefolytatását.  

A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a 

bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás 

nem vezetett eredményre. 

Harmadszori kötelességszegés esetén a nevelőtestület az egyeztető eljárás alkalmazását meg-

tagadhatja. A döntése előtt be kell szerezni, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az in-

tézményi tanács – ennek hiányában az iskolaszék – véleményét.  

Az egyeztető eljárás lefolytatására a nevelőtestület olyan pedagógust bíz meg, akinek szemé-

lyét mind a kötelességszegő, mind a sérelmet szenvedett tanuló elfogadja. 

Az egyeztető eljárás lefolytatásáért felelős személy az intézményvezetővel való konzultáció 

után jelöli ki az eljárás helyszínéül szolgáló termét az iskolának, valamint az egyeztető eljárás 

időpontját, melyről az érintett feleket levélben értesíti. 

Az egyeztető eljárásról készített jegyzőkönyv vezetésére az egyeztető eljárás lefolytatásáért 

felelős személy kéri fel az intézmény valamely alkalmazottját.  

Az egyeztető eljárást a fegyelmi eljárás megindítását követő tizenöt napon belül le kell foly-

tatni.  

Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem orvoslásá-

ban, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de 

legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett tanuló 

szülője nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a 

sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás meg-

állapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében 

meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra 

lehet hozni. 
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Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárásalapján, írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása 

kötelező, ha a tanuló maga, illetve ha a szülő gyermeke ellen kéri.  

A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett cse-

lekmény tárgyi súlyát, közösségre gyakorolt hatását figyelembe kell venni.  

A fegyelmi büntetést a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozza.  

Az diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni és írásba kell fog-

lalni, melyet az eljárás során a diákönkormányzatot segítő pedagógus ismertet.  

 

A fegyelmi eljárás lefolytatásával az intézményvezető – a nevelőtestület véleményének kiké-

rését követően – olyan pedagógust bíz meg, akitől az ügy tárgyilagos elbírálásában való rész-

vétel elvárható.  

A fegyelmi eljárás megindításáról - az indok megjelölésével - a tanulót és a szülőjét a fegyel-

mi eljárás lefolytatásával megbízott pedagógus értesíti, s gondoskodik arról, hogy az eljárás 

során a tanuló meghallgatására sor kerüljön, és álláspontját, védekezését elő tudja adni.  

A fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi eljárásban a tanulót és 

a szülőt meghatalmazott is képviselheti. 

A fegyelmi eljárás lefolytatásával megbízott pedagógus - az intézményvezetővel való egyez-

tetést követően - kijelöli a fegyelmi eljárás (meghallgatás, tárgyalás) helyét, időpontját, gon-

doskodik a technikai feltételek biztosításáról, az érintett felek, illetve az eljárási cselekmények 

más résztvevőinek értesítéséről.  

Ha az eljárás alá vont tanuló vitatja a terhére rótt kötelezettségszegést, vagy a tényállás tisztá-

zása végett arra szükség van, fegyelmi tárgyalást kell tartani.  

A fegyelmi tárgyalást a fegyelmi eljárás lefolytatásával a nevelőtestület által egyszerű szó-

többséggel megbízott öttagú pedagógusokból álló bizottság folytatja le a fegyelmi eljárás 

megindításától számított intézményvezetői döntést követő harminc napon belül. A fegyelmi 

tárgyalást lefolytató bizottság saját tagjai közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választ. 

A fegyelmi tárgyalás nyilvános. A fegyelmi tárgyalást levezető bizottság dönthet úgy, hogy a 

nyilvánosságot a tanuló, illetve képviselője kérésére korlátozhatja vagy kizárhatja. 

A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson a fegyelmi tárgyalást lefolytató bizottság elnö-

ke szóban kihirdeti. A kihirdetéskor ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid in-

dokolását. Ha az ügy bonyolultsága vagy más fontos ok szükségessé teszi, a határozat szóbeli 

kihirdetését a fegyelmi tárgyalást lefolytató bizottság legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja. 

A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha 

a) a tanuló nem követett el kötelességszegést, 

b) a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását, 

c) a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el, 

d) a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy 

e) nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el. 

A fegyelmi határozatot a kihirdetését követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az ügy-

ben érintett feleknek (szülőnek).  
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Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban meg-

küldeni, ha a fegyelmi büntetést a szülő is tudomásul vette, a határozat megküldését nem kéri, 

és eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott. 

Az elsőfokú határozat ellen a tanuló és a szülő is nyújthat be fellebbezést. A fellebbezést a 

határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az intézményvezetőhöz írásos ké-

relemben beadni. A kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül az intézmény vezetője 

a kérelmet az ügy összes iratával együtt a fenntartóhoz továbbítja.  

A tanuló – a megrovás és a szigorú megrovás kivételével – fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.     

A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet hosszabb: 

 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása fegyelmi 

büntetés esetén hat hónapnál; 

 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, fegyelmi büntetések ese-

tén tizenkettő hónapnál. 

A fegyelmi büntetés végrehajtása - különös méltánylást érdemlő körülményekre és a fegyelmi 

vétség alapjául szolgáló cselekmény súlyára való tekintettel - legfeljebb hat hónap időtartamra 

felfüggeszthető. 

A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a sértett vagy a 

kötelességszegő tanuló 

 közeli hozzátartozója, 

 osztályfőnöke illetve osztálytanítója, 

 napközis nevelője, 

 felsős tanuló esetén volt osztálytanítója, 

 a fegyelmi vétség sértettje, 

 akitől az ügy tárgyilagos elbírálása egyéb okból nem várható el.  

 

A fegyelmi eljárásra egyebekben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 58. § 

alapján a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasz-

nálatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 53-60. §-ai az irányadók.  

 

6. A tanulók jutalmazásának elvei 

Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó 

szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az iskola jó 

hírnevének megőrzéséhez vagy növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmaz-

za.  

A jutalmazás formái:  

a. szaktanári írásbeli dicséret  

b. osztályfőnöki írásbeli dicséret  

c. intézményvezetői elismerés szóbeli (osztály előtt ismertetni kell)  

d. intézményvezetői dicséret írásban  
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e. nevelőtestületi dicséret írásban  

A versenyeredmények iskolánk jó hírnevét öregbítik, ezért a következő dicséretek adhatók. 

 Háziversenyek I - III. helyezettjei  

 osztályfőnöki dicséret 

 Kerületi versenyek I - III. helyezettjei  

 intézményvezetői dicséret: Budapesti ill. országos versenyek I - X. helyezettjei  

 intézményvezetői dicséret: Bizonyos esetekben a helyezések alapján egyedi elbírálás  

 

7. Az intézményben folyó belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok 

 

Az iskolai belső ellenőrzés feladatai: 

 biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az iskola pedagógiai prog-

ramjában és egyéb belső szabályzataiban előírt) működését; 

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

konyságát; 

 segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését; 

 az iskolavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dol-

gozók munkavégzéséről; 

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

és jogi előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt, 

 szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével kapcso-

latos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

 

A belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei: 

 

A belső ellenőrzést végző dolgozó jogosult: 

 az ellenőrzéshez kapcsolódva az iskola bármely helyiségébe belépni; 

 az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azok-

ról másolatot készíteni; 

 az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelem-

mel kísérni; 

 az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni. 

 

A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles: 

 az ellenőrzéssel kapcsolatban a jogszabályokban és az intézmény belső 

szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelően eljárni; 

 az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni; 

 az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenőrzött dolgo-

zókkal és a saját, illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével; 

 hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott 

utasítás szerint időben megismételni. 

 

Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei: 

a) Az ellenőrzött dolgozó jogosult: 

 az ellenőrzés megállapításait (kérésére: írásban) megismerni; 
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 az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevétele-

ket tenni, és ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez. 

b) Az ellenőrzött dolgozó köteles: 

 az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüg-

gő kéréseit teljesíteni; 

 a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni. 

 

A belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai: 

 Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban, az is-

kola belső szabályzataiban, a munkaköri leírásában, az éves ellenőrzési tervben 

előírtak szerint a tanév során folyamatosan végezni. 

 Az ellenőrzések teljesítéséről, az ellenőrzés megállapításairól közvetlen felettesét 

tájékoztatnia kell. 

 Az ellenőrzés tényét és megállapításait írásba kell foglalnia, ha bármelyik érintett 

fél (az ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött, vagy annak felettese) kéri. 

 Hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést végzőnek: 

o a hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az ellenőrzött dolgozó figyelmét; 

o a hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie kell. 

 

A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik: 

 

Intézményvezető: 

o ellenőrzési feladatai az iskola egészére kiterjednek; 

o ellenőrzi az iskola összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási és ügyviteli 

és technikai jellegű munkáját; 

o ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását; 

o elkészíti az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát; 

o összeállítja tanévenként (az iskolai munkatervhez igazodva) az éves ellenőrzési 

tervet; 

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

 

Intézményvezető-helyettes: 

Folyamatosan ellenőrzi a dolgozók nevelő-oktató és ügyviteli munkáját, ennek 

során különösen: 

 a szakmai munkaközösségek vezetőinek tevékenységét; 

 a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét; 

 a pedagógusok adminisztrációs munkáját; 

 a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és eredményességét; 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. 

 

Munkaközösség-vezetők: 

Folyamatosan ellenőrzik a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok 

nevelő-oktató munkáját, ennek során különösen: 

o a pedagógusok tervező munkáját, a tanmeneteket; 

o a nevelő és oktató munka eredményességét (tantárgyi eredménymérésekkel). 

 

Az intézményvezető egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit meghatáro-

zott céllal és jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 
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Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző, 

illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képező belső ellenőrzési 

terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az intézményvezető a felelős. 

 

A pénzügyi belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékeny-

ség, melynek célja, hogy az intézmény működését fejlessze, és eredményességét növelje. A 

belső ellenőrzés az intézmény céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és 

módszeresen értékeli, illetve fejleszti az intézmény kockázatkezelési, valamint ellenőrzési és 

irányítási eljárásainak eredményességét. 

 

 

 7. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 

A nevelő-oktatómunka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony működtetéséért az 

intézményvezető felelős. A belső ellenőrzés programját az éves munkaterv tartalmazza a pe-

dagógiai program alapján. Az oktató-nevelőmunka belső ellenőrzése kiterjed a tanórán kívüli 

foglalkozásokra is. 

Az oktató-nevelőmunka belső ellenőrzésére jogosultak:  

– intézményvezető, 

– intézményvezető-helyettes 

– munkaközösség vezetők. 

 

Az óralátogatások, ellenőrzések tapasztalatát közvetlenül a szaktanárral, illetve félévkor és 

évvégén a tantestülettel ismertetni kell. 

 

Az ellenőrzés módszerei: 

– tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása, 

– írásos dokumentumok vizsgálata, 

– tanulói munkák vizsgálata, 

– beszámoltatás szóban, írásban. 

 

8. A könyvtár működési rendje 

 

a) A könyvtár igénybevételének és működésének általános szabályai 
 

Az iskolában a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése érde-

kében működik a könyvtár. 

A könyvtár jellege: korlátozottan nyilvános. 

A könyvtárba a beiratkozás az iskolába történő felvétellel történik, és az iskola elhagyásával 

zárul. 

A könyvtár használata: ingyenes (alapszolgáltatások igénybevétele esetén). 
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Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendsze-

res gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása, e dokumentumok helyben használa-

tának biztosítása, kölcsönzése, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása, amely a könyv-

táros dolgozó irányításával történik. 

Az iskolai könyvtár mindennapi működtetéséért, feladatainak ellátásáért a könyvtáros tanár a 

felelős. 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik az iskola pedagógusai, a tanu-

lók és azok csoportjai. 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásai: 

– tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól, 

– a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása, 

– a könyvtári dokumentumok helyben történ használatának biztosítása, 

– a könyvtári dokumentumok kölcsönzése, 

– tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól, 

– valamint más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének segítése. 

A nevelőknek az iskolai könyvtárban tervezett tanórai és tanórán kívüli foglalkozások várható 

időpontját, témáját, az igényelt szolgáltatások körét a tanév elején tanmenetükben, munkater-

vükben tervezniük, majd a könyvtáros tanítóval egyeztetniük kell. 

Az iskolai könyvtár legfőbb feladata, hogy a tanítás ideje alatt és a tanítási órán kívül lehetővé 

tegye a gyűjtemény használatát. 

A használók jogait és kötelességeit a könyvtárhasználati szabályzata rögzíti. 

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói 

használhatják. 

A könyvtár használata az iskola tanulói és dolgozói esetében megkötöttség nélküli, ezért rög-

zíteni kell az állományvédelem jogi biztosítékát. 

A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. 

A könyvtárhasználat módjai: 

 helyben használat 

 kölcsönzés 

 csoportos használat 

 

Helyben használat: 

A helyben használat tárgyi és személyi feltételeit az iskolának, szakmai feltételeit a könyvtá-

rosnak kell biztosítania. 

A könyvtáros tanárnak szakmai segítséget kell adnia: 

– az információ-hordozók közti eligazodásban, 

– az információk kezelésében, 

– a szellemi munka technikájának alkalmazásában, 
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– technikai eszközök használatában. 

A helyben használt dokumentumokat az egyéni kölcsönzési nyilvántartásban nem kell rögzí-

teni. 

 

 Kölcsönzés: 

A könyvtárból dokumentumot csak a könyvtáros tanár tudtával lehet kivinni. 

Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. 

Az átvételt a kölcsönző aláírásával kell hitelesíteni. 

Az egyidejűleg kikölcsönözhet dokumentumok száma: 3 db 

Kölcsönzési idő: 14 nap. 

Az elveszett, vagy erősen megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan pél-

dánnyal, vagy a könyvtár számára szükséges más művel pótolni. 

A nyilvántartási idő mértéke a mindenkori jogszabályoknak megfelelően kerül meghatározás-

ra, amelyet fel kell tüntetni az órarendben. 

 

Csoportos használat: 

Az osztályok, tanulócsoportok, szakkörök részére a könyvtáros tanár, az osztályfőnökök, a 

szaktanárok szakórákat tarthatnak. 

A könyvtár heti 4 órában tart nyitva:  

 Hétfő:  14.00 -tól – 15.00 -ig 

 Kedd:   14.00 -tól – 15.00 -ig 

 Szerda: 14.00 -tól – 15.00 -ig 

 Csütörtök:  14.00 -tól – 15.00 -ig 

 

9. Tankönyvrendelés és tankönyvellátás  

 

a) Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje 

A munkaközösségekkel történő egyeztetés alapján, a tanórákon használandó tankönyveket a 

szaktanár választja meg. Tankönyveket, tanári segédleteket, csak a hivatalos tankönyvjegy-

zékből lehet választani. A tankönyvrendelést az intézmény tankönyvfelelőse készíti el, az in-

tézményvezető véleményezi, és a Kelet Pesti Tankerületi Központ igazgatója hagyja jóvá. 

 

b) Az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyi rendje 

A tankönyvfelelőst az intézmény intézményvezetője bízza meg. 

A tankönyvfelelős a február 15-ig megkapott, jóváhagyott tankönyvigény alapján lebonyolítja 

a megrendelést, szállításkor átveszi, és az iskola által kijelölt helyiségben tárolja a könyveket. 

Gondoskodik arról, hogy a tankönyveket az előre egyeztetett időpontig minden tanuló meg-

kapja.  
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10. Intézményi védő, óvó előírások  

 

Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszerelési tárgyait, eszközeit csak az in-

tézményvezető vagy helyettese engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet elvinni. 

Az intézményből leltári felszerelést, anyagot csak a intézmény intézményvezetőjének írásos 

engedélyével lehet elvinni. 

A törvény hatálya alá tartozó bódulatkeltő és aktiváló szerek behozatala és használata tilos az 

intézményben. 

Az ellátottakkal közvetlenül foglalkozók szeszes ital hatása alatt nem állhatnak. 

Szakköri vagy karbantartó munkára használt szert bódulatkeltésre, vagy más rendeltetés elle-

nes módon igénybe venni tilos! 

A fenti előírások ellenőrzése, a visszaélés megakadályozása, minden közalkalmazott feladata. 

 

a) A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása 
 

Az iskola tanulói tanévenként két alkalommal szervezett fogorvosi rendelésen jelennek meg. 

Az iskolaorvos rendszeresen végez szűrővizsgálatokat, melyek eredményeiről a szülőket vagy 

a gyámot tájékoztatja, javaslatot tesz az esetleges szakvizsgálatokra, gyógykezelésekre. 

Tanévenként meghatározott évfolyamok, meghatározott időpontban orvosi vizsgálatban ré-

szesülnek, védőoltást kapnak.  

A vizsgálatok idejéről a szülőt értesíteni kell.  

A tanulókkal kapcsolatos iskolaorvosi teendőket a Heim Pál Gyermekkórház szakembere 

végzi.  

A tanulók és növendékek napi egészségügyi ellátásában az ápoló személyzet közreműködik.  

 

b) A dolgozók feladatai a tanulóbalesetek megelőzésében és baleset esetén 
 

A tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, teendőket, a 

foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformát a szor-

galmi idő megkezdésekor, valamint szükség szerint (a tanórai foglalkozás, kirándulás, stb. 

során) az életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetni kell. Az ismertetés 

tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az intézmény Munka és Tűzvédelmi Szabályzatában 

foglaltak szerint kell eljárni. Az iskola a jogszabályban meghatározottak szerint kivizsgálja és 

nyilvántartja a 3 napon túl gyógyuló gyermek- és tanulóbaleseteket.  

 

Gyermekbetegség esetén szükséges teendő: 

A beteg tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az intézményt. A 

pedagógus szerint, ha a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermekről és a lehető legrövi-

debb időn belül értesíti a tanuló szüleit, gondviselőjét. Azt, hogy a gyermek egészséges, or-

vosnak kell igazolnia. 
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Baleset, sérülés, akut megbetegedések esetén az intézményegység értesíti az iskolaorvost, a 

mentőket, a gyermek, a tanuló szüleit vagy az általa előzőleg megnevezett személyt a szülő 

(gondviselő) lakcímén vagy az általa megadott telefonszámon. 

A nevelési és oktatási intézményben a gyermekek, tanulók számára szervezett rendezvényen 

tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása. 

A tanulókat a tanév elején tájékoztatni kell a Házirendről, azokról a tiltott magatartási formák-

ról, melyeket tiltunk, a baleset-megelőzés legfontosabb feladatairól. Ezt a tájékoztatást na-

gyobb rendezvények előtt meg kell ismételni (osztályfőnök, szaktanár, nevelőtanár). 

Tűzmegelőzés. A tűzmegelőzéssel kapcsolatos tájékoztatás keretében tanévenként „próba tűz-

riadó”-ra kerül sor gyakorlatként, kivonulással a kijelölt helyekre. A konkrét teendőket külön 

szabályzatok tartalmazzák. 

 

c) A rendkívüli esemény, bombariadó (stb.) esetén szükséges teendők 
 

Bombariadóra okot adó körülményről értesíteni kell a legközelebbi vezetőt, és a rendőrséget. 

Az épület kiürítése esetén a tűzvédelmi riadóterv szerint kell eljárni, kivéve, ha az adott hely-

zetben más döntés meghozatala célszerűbb. 

– mindig be kell tartani a rendőrségi akció vezetőjének az utasításait, 

– a rendőrségi utasításokat az intézmény területén az éppen bent intézkedésre jogosult, 

intézményhez tartozó személy hajtatja végre, ezen időponthoz igazodóan lehet az 

épületben az intézményvezető, az intézményvezető-helyettes, ügyeletes nevelő és az 

éjszakai ügyeletes is, 

– az intézkedő személy utasításait mindenki köteles betartani, 

– ha szükséges az épület elhagyása, akkor minden helyiség a pillanatnyi nyitott vagy zárt 

állapotában marad, 

– az épület elhagyása az eszközök és felszerelési tárgyak nélkül történik (tanítási óráról az 

osztálynaplót ki kell vinni, ha ennek megtétele nem okoz további veszélyt), 

– a felnőtt dolgozók, illetve a tanulók a kijelölt gyülekező helyekre kötelesek vonulni, 

– a gyülekező helyek engedély nélkül nem hagyhatók el, 

– az alkalmazható jelzés módjai: 

 elektromos csengő, 

 kolomp, 

 szóbeli utasítás. 

A bombariadó miatt elmaradt órák szombati napon kerülnek megtartásra. 

 

d) Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje  

Az iskola vezetője tűzvédelmi tevékenységét a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak szerint 

végzi. Egyéb katasztrófa- és polgári védelmi tevékenység esetén kapcsolatba lép a fenntartó-

val. Ha nem sikerül felvennie a kapcsolatot, akkor az általános életet és vagyont óvó rendel-

kezéseket alkalmazza. 
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11. A Kollégium működési rendje 

 

a) Általános szabályok 

 

A kollégiumi tanév helyi rendjét az iskolai, valamint a kollégiumi munkaterv határozza meg.  

A munkatervhez ki kell kérni az iskolával együttműködő diákönkormányzat vezetőjének vé-

leményét.  

A tanév, ezen belül is a tanítási év rendjét az oktatási miniszter állapítja meg.  

A kollégiumi tanév helyi rendjében meg kell határozni:  

 a foglalkozás nélküli munkanapokat 

 a szünetek időtartamát 

 a megemlékezések, a nemzeti, a kollégiumi ünnepek megünneplésének időpontját 

 a nevelőtestületi értekezletek időpontját. 

A kollégiumban foglalkozás nélküli munkanapon, szükség esetén gondoskodni kell a tanulók 

felügyeletéről, foglalkoztatásáról, melyet a kollégium vezetője, annak hiányában az oktatási 

intézményvezető-helyettes koordinál. A kollégium szakembergárdája havonta egy alkalom-

mal munkaértekezletet tart. 

 

b) Kollégiumi tanulók fogadásának rendje 

 

A kollégiumban lakhatást a tanév során a szülők igénye alapján folyamatosan biztosított.  A 

hétvégére haza utazó gyermekek hétfőn reggel 6 órától  érkeznek vissza.  

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a tanulót kísérő 

hozzátartozó a kollégiumba érkezéskor és távozáskor, a tanuló csomagjainak szállítására 

szükséges időtartamig.  

A kollégiumban a bentlakó tanuló által meghívott vendég a kollégium házirendjében 

meghatározott időtartamig és feltételek betartása mellett tartózkodhat.  

Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni a meghívottaknak az intézmény valamely nyilvános 

rendezvényén való tartózkodás esetén.  

 

12. Intézményi étkeztetés 

 

Az intézményi étkeztetést igénybe vehetik: 

– a kollégiumi ellátás keretében nálunk lakó diákjaink, számukra napi ötszöri étkezést bizto-

sítunk (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora); 

– az iskolába naponta bejáró napközis és tanulószobás tanulók, a szülők döntése szerint tíz-

órai, ebéd és uzsonna, illetve csak ebéd étkezést vehetnek igénybe; 
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– az intézmény dolgozói, – munkabeosztásuktól függően – reggeli, ebéd és vacsora étkezést 

vehetnek igénybe. 

Az étkezés csak megfelelő térítési díj befizetése ellenében vehető igénybe. A befizetés előre 

történik, az intézmény pénztárába, a kifüggesztett rend szerint. Az étkezési díj mérséklésre 

vagy térítésmentességre csak azok a tanulók jogosultak, akik számára ezt a jogszabályi előírá-

sok lehetővé teszik, és a bemutatott dokumentumok alapján erről a gyermekvédelmi felelős 

határozatot készít.  

 

 

13. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének és kezelé-

sének rendje 

 

Az elektronikus úton előállított nyomtatványokat a digitalizálást végző személy köteles papír-

alapú formában is előállítani. 

Az elektronikus nyomtatványt – az intézményvezető utasítása szerinti gyakorisággal – papír-

alapon is hozzáférhetővé kell tenni, azaz ki kell nyomtatni.  

A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően: 

 el kell látni az intézményvezető eredeti aláírásával és az intézmény bélyegzőjével, 

 az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást: 

      „elektronikus nyomtatvány”, 

 az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát, 

 az vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási sza-

bályzat alapján irattári dokumentumként kell tárolni.  

 

A papír alapú irattározás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi köve-

telmények megtartásáért az intézményvezető felel, valamint a hitelesítésről az intézményveze-

tőnek kell gondoskodnia. 

 

 

14. Intézményi dokumentumok nyilvánossága  

 

A Pedagógiai program, a Szervezeti és Működési Szabályzat, az IMIP, a Házirend az iskola 

könyvtárában kerül elhelyezésre, valamint megtekinthető az intézmény honlapján 

(www.eltescentrum.hu). 

A szülők - előzetes időpont egyeztetést követően - szóbeli tájékoztatást kérhetnek az intéz-

mény Pedagógiai programjáról az oktatási intézményvezető-helyettestől, kollégiumvezetőtől. 

Az érdeklődők minden nap 09.00-15.00 (pénteken 12:00) óráig az intézményvezető-helyettesi 

vagy az iskolatitkári irodában megtekinthetik a dokumentumokat, vagy olvashatják az interne-

ten. 

 

 

 

 

 

http://www.eltescentrum.hu/
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V. Záró rendelkezések 

 

 

 

1. A SZMSZ hatálybalépése 

 

Az SZMSZ …………………. napján, a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és 

visszavonásig érvényes. 

 

 

 

2. A SZMSZ felülvizsgálata 

 

A SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás 

esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi a diákönkormányzat, az intézmény dolgozóinak és 

tanulóinak nagyobb csoportja, a szülői szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást 

az iskola intézményvezetőjéhez kell beterjeszteni. A SZMSZ módosítási eljárása megegyezik 

megalkotásának szabályaival. 

 

 

Budapest, 2018. augusztus X. 

  

      P.H.  

  

 

 

 

…………………………………… 

Wéber Gyöngyi 

intézményvezető 

 

 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény Szülői Munkaközössége 2018…. napján 

tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat 

véleményezési és egyetértési jogát jelen SZMSZ felülvizsgálata során, a jogszabályban 

meghatározott ügyekben gyakorolta, az abban foglaltakkal egyetértve a nevelőtestületnek 

elfogadásra javasolta. 

 

 

………………………………… 

Csengeri Mária 

szülői munkaközösség vezetője 
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A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény diákönkormányzata 2018…. napján 

tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat 

véleményezési és egyetértési jogát jelen SZMSZ felülvizsgálata során, a jogszabályban 

meghatározott ügyekben gyakorolta, az abban foglaltakkal egyetértve a nevelőtestületnek 

elfogadásra javasolta. 

 

 

 

                        ………………………………….   

              Varga Rea                 

diákönkormányzat vezetője 

 

 

 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2018….. napján 

elfogadta. 

 

 

 

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

            Boronkay Zsuzsanna                         Demeter Mária 

    hitelesítő nevelőtestületi tag                 hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenntartói jóváhagyás határozatszáma:  ……………………………………… 
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VI. Az SZMSZ elfogadása és jóváhagyása 

 
 

Az Intézmény szervezeti és működési szabályzatát az iskolai diákönkormányzat 2018. év 

………………… napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

 

Az Intézmény szervezeti és működési szabályzatát az iskolai szülői szervezet 2018. év 

……….. hó …….. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

 

Az Intézmény szervezeti és működési szabályzatát az intézményi tanács 2018. év …………. 

hó ………. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

 

 

Az Intézmény szervezeti és működési szabályzatával az iskola fenntartója egyetért, az abból a 

jogszabályi előírásokon felül rá háruló többletkötelezettségeket vállalja. 

 

 

 

Az Intézmény szervezeti és működési szabályzatát a nevelőtestület 

 

a 2018. év …………………. napján tartott ülésén elfogadta. 

 

 

 

 

Kelt: 

 

 

 

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

 intézményvezető 
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BEVEZETŐ, törvényi háttér 

 

A hatályos köznevelési törvény és más egyéb jogszabályok alapján el kell készíteni, aktuali-

zálni és korszerűsíteni kell a szervezeti és működési szabályzatot és annak kötelező mellékle-

teit. 

  

 20/2012. évi EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről                                                                        

 

 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 

 2005. évi CXLIX törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 

védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról 

 

 335/2005. (XII. 29.) kormányrendelet intézmények iratkezelésének általános követel-

ményeiről 

 

 

I. SZABÁLYZAT CÉLJA 

 

Az intézményi iratok átvételével, készítésével, nyilvántartásával, tárolásával kezelésével, se-

lejtezésével, levéltárba történő átadással kapcsolatos feladatok, valamint a tanügyi nyilvántar-

tások, oktatási záradékok kezelésének szabályozása. 

 

II. SZABÁLYOZÁS JOGI HÁTTERE 

 

- 2005. évi CXLIX törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 

védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosítása 

- 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet intézmények iratkezelésének általános követel-

ményeiről  

- 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

névhasználatáról. 

 

 

 



 

 

 

III. FOGALMAK, ÉRTELMEZÉSEK 

 

 érkeztetés: az érkezett küldemény küldőjének, érkeztetőjének, belső címzettjének, az 

érkeztetés dátumának, elektronikus úton érkezett küldemény sorszámának, a külde-

mény adathordozójának, fajtájának és érkezési módjának nyilvántartásba vétele az ik-

tatóprogramban;  

 

 iktatás: az irat nyilvántartásba vétele, iktatószámmal történő ellátása az érkeztetést 

vagy a keletkezést követően az iktatóprogramban;  

 

 iktatóprogram: iratkezelési segédeszköz, amelyben az iratok iktatása történik;  

 

 iktatószám: olyan egyedi azonosító, amellyel az intézmény látja el az iktatandó iratot;  

 

 irattári tétel: az iratképző intézmény, vagy személy ügykörének és szervezetének 

megfelelően kialakított legkisebb – egyéni irattári őrzési idővel rendelkező – irattári 

egység, amelybe több egyedi ügy iratai tartozhatnak;  

 

 irattári tételszám: az iratnak az irattári tervben meghatározott tárgyi csoportba és 

iratfajtába sorolását, selejtezhetőség szerinti csoportosítását meghatározó kód;  

 

 irattárba helyezés: az ügyirat irattári tételszámmal történő ellátása és irattárban törté-

nő dokumentált elhelyezése, illetve kezelési jogának átadása az irattárnak az ügyinté-

zés befejezését követő vagy annak felfüggesztése alatti átmeneti időre;  

 

 kezelési feljegyzések: az ügyirat vagy az egyes irat kezelésével kapcsolatos, ügykeze-

lőnek szóló vezetői vagy ügyintézői utasítások;  

 

 küldemény: az irat vagy tárgy, amelyet kézbesítés céljából burkolatán vagy a hozzá 

tartozó listán címzéssel láttak el;  

 

 küldemény bontása: az érkezett küldemény biztonsági ellenőrzése, felnyitása, olvas-

hatóvá tétele;  

 

 másodlat: az eredeti irat egyik hiteles példánya, amelyet az első példánnyal azonos 

módon hitelesítettek;  

 másolat: az eredeti iratról szöveg-azonos és alakhű formában, utólag készült egyszerű 

(nem hitelesített) vagy hiteles (hitelesítési záradékkal ellátott) irat;  

 

 megsemmisítés: a kiselejtezett irat végleges, a benne foglalt információ helyreállítá-

sának lehetőségét kizáró módon történő hozzáférhetetlenné tétele, törlése;  

 



 

 

 

 mellékelt irat: az iratnak nem szerves része, tartozéka, attól – mint kísérő irattól – el-

választható;  

 

 melléklet: valamely irat szerves tartozéka, annak kiegészítő része, amely elválasztha-

tatlan attól;  

 

 selejtezés: a lejárt megőrzési határidejű iratok kiemelése az irattári anyagból és meg-

semmisítésre történő előkészítése;  

 

 szignálás: az ügyben eljárni illetékes szervezeti egység és/vagy ügyintéző személy ki-

jelölése, az elintézési határidő és a feladat meghatározása;  

 

 továbbítás: az ügyintézés során az irat eljuttatása az egyik ügyintézési ponttól a má-

sikhoz, amely elektronikusan tárolt irat esetén megvalósulhat az irathoz való hozzáfé-

rés lehetőségének biztosításával is;  

 

 kezdőirat: az ügyben keletkezett első irat, az ügy indító irata 

 

 ügyirat: egy ügyben keletkezett valamennyi irat;  

 

 irat: minden írott szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és hangjegy (kotta), amely az 

iskola működésével kapcsolatban bármilyen anyagban,  alakban  és bármely eszköz 

felhasználásával keletkezett, kivéve a megjelentetés szándékával készült könyvjellegű 

kéziratokat. 

 

 elektronikus irat: számítástechnikai program felhasználásával - elektronikus formá-

ban rögzített - elektronikus úton érkezett, illetve továbbított irat, amelyet számítás-

technikai adathordozón tárolnak. 

 

 ügykör: azon ügyek összessége, csoportja, mely az intézmény életéhez, tevékenysé-

géhez, illetve az abban közreműködő személyekhez kapcsolódik. Az ügykörbe tartozó 

ügyek megoldásáról az intézmény vezetője által kijelölt illetékes dolgozónak kell gon-

doskodni.  

 

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

előkészíti;  

 

 archiválás: elektronikus iktatókönyvek és adatállományaik, valamint elektromos do-

kumentumok hosszú távú biztonságos megőrzése elektronikus adathordozón 

  

 

 

 



 

 

 

IV. AZ INTÉZMÉNY ÜGYVITELÉNEK RENDJE 

 

1. Az intézmény főbb ügykörei 

 

 vezetési ügykör 

 személyi, közalkalmazotti ügykör 

 tanulói ügykör 

 gazdasági ügykör 

 

2. Az ügyvitel és az ügyiratkezelés szervezete, személyi feltételei 

 

Az intézményi feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyek szervezését, intézését, az 

ügyeket kísérő iratkezelést, ennek ellenőrzését az intézmény vezetője, valamint az általa kije-

lölt intézményvezető-helyettes felügyeli, irányítja az alábbiak szerint:  

 

Intézményvezető, aki felelős 

 

 az iratkezelési szabályzat elkészítéséért, aktualizálásáért, vala-

mint az abban foglaltak végrehajtásáért,  

 a szervezeti, működési és ügyrendi szabályok folyamatos össz-

hangjáért  

 az alkalmazott informatikai eszközök és eljárások, valamint az 

irattári tervek és iratkezelési előírások folyamatos összhangjáért,  

 az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár 

kialakításáért és működtetéséért, az iratkezeléshez szükséges 

egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért, fel-

ügyeletéért 

 az iratkezeléshez szükséges tárgyi technikai és személyi feltéte-

lek biztosításáért 

 az iratok és adatok védelméért, különös tekintettel a jogosulat-

lan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hoza-

tal, törlés, megsemmisítés, valamint a megsemmisülés és sérülés 

tekintetében. 

 

 

Feladata 

 

 jogosult az iskolába érkező küldemények felbontására; (ha ezt az intézményvezető fenn-

tartja    

 magának) 

 jogosult kiadmányozni; 

 kijelöli az iratok ügyintézőit; 

 meghatározza az iratok selejtezésének és levéltárba küldésének évét, 



 

 

 

 ellenőrzi, hogy a személyes és különleges adatok kezelése megfelel-e a törvényi előírá-

soknak 

 számítógépes iratkezelés esetén jogosult a számítógépes adatokhoz való hozzáférésre.  

 gondoskodik arról, hogy az iratkezelésben jártas, irattáros szakképesítésű munkaerőt 

alkalmazzanak 

 gondoskodik az iratkezelést végző, vagy azért felelős alkalmazottak szakmai képzéséről és 

továbbképzéséről  

 gondoskodik az iratkezelési szoftver által kezelt adatok biztonságáról,  

 felügyeli, kialakítja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, eljárási szabályokat, 

amelyek az üzembiztonsági, adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  

 az üzemeltetés és az adatbiztonság olyan szabályozása, amely alapján a feladatok, hatás-

körök pontosan meghatározásra kerülnek és végrehajthatók.  

 Az iratkezelés felügyeletét ellátó személy feladatait, hatásköreit helyettesére átruházhatja. 

Az iratkezelés felügyeletével kapcsolatos jogkör átruházása csak írásban, az átruházott 

feladatok, hatáskörök felsorolásával történhet.  

 

 

 Intézményvezető -helyettes, aki 

 

 ellenőrzi, hogy az iskolában az iratkezelés a vonatkozó jogszabályok, és az 

iratkezelési szabályzat előírásai szerint történjen; 

 intézkedik az esetleges szabálytalanságok esetén azok megszüntetésére, 

 figyelemmel kíséri az iratkezelésre vonatkozó jogszabályokat és annak változá-

saira az iratkezelési szabályzat módosítása végett felhívja az intézményvezető 

figyelmét; 

 az intézményvezető távollétében jogosult az iskolába érkező küldemények fel-

bontására; 

 az intézményvezető távollétében jogosult a kiadmányozásra; 

 az intézményvezető távollétében kijelöli(szignálja) az iratok ügyintézőit; 

 irányítja és ellenőrzi a titkárság munkáját; 

 gondoskodik az iratkezelést végző, vagy azért felelős személyek szakmai kép-

zéséről és továbbképzéséről  

 gondoskodik az iratkezelési segédeszközök (iktatókönyv, név- és tárgymutató, 

kézbesítőkönyv, iratminták és formanyomtatványok, számítástechnikai prog-

ramok, adathordozók stb.) biztosításáról 

 gondoskodik az elektronikus iratkezelési szoftver hozzáférési jogosultságainak, 

az egyedi azonosítóknak, a helyettesítési jogoknak, a külső és a belső név- és 

címtáraknak naprakészen tartásáról, az üzemeltetési és adatbiztonsági követel-

ményekről, és azok betartásáról 

 gondoskodik a hivatalos és személyes elektronikus postafiókok szabályozott 

működéséről;  

 gondoskodik egyéb jogszabályokban meghatározott iratkezelést érintő felada-

tokról.  



 

 

 

 előkészíti és felügyeli az irattári anyag selejtezését és levéltári átadását.  

 gondoskodik az iratkezelési szoftver által kezelt adatok biztonságáról,  

 közreműködik azoknak a technikai és szervezési intézkedések, eljárási szabá-

lyok kialakításában, megszervezésében, ellenőrzésében, amelyek az üzembiz-

tonsági, adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  

 folyamatos munkaköri feladata és felelőssége az intézményi iratok és adatok 

védelme, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, valamint a megsemmisülés és 

sérülés ellen.  

 

Iskolatitkár, aki 

 

 köteles munkáját az iratkezelésre vonatkozó jogszabályok és az iratkezelési szabályzat 

előírásai alapján végezni; 

 köteles a tudomására jutott hivatali, szolgálati titkot megőrizni; 

 tevékenységi körében az iratkezelési feladatok ellátása során köteles gondoskodni az irat-

kezelési szoftver által kezelt adatok biztonságáról, s megtenni azokat a technikai és eljárá-

si szabályokat, amelyek az üzembiztonsági, adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához 

szükségesek.  

 számítógépes iratkezelés esetén jogosult a számítógépes adatokhoz való hozzáférésre.  

 

Feladataik: 

a küldemények átvétele; 

a küldemények felbontása; (ha az intézményvezető ezt a munkakörébe utalja) 

az iktatás; 

az esetleges elő-iratok csatolása 

az iratok mutatózása; 

az iratok belső továbbítása az ügyintézőkhöz,  

az ezzel kapcsolatos nyilvántartás vezetése; 

a kiadványok tisztázása, sokszorosítása; 

a  kiadványok továbbítása, postai feladása, kézbesítése,  illetve átadása a kézbesítőnek; 

a határidős iratok kezelése és nyilvántartása; 

az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezése; 

az irattár kezelése, rendezése; 

az irattári jegyzékek készítése; 

közreműködés az irattári anyag selejtezésénél és a levéltári átadásánál 

a küldemények postai átvétele; 

a küldemények kézbesítése; 

a kézbesítő könyv aláíratása a címzettel. 

 

Felelős a rábízott küldemények megőrzéséért, iskolán belüli és külső továbbításáért, a kézbe-

sítőkönyv megőrzéséért. 

 

 



 

 

 

 

V. AZ IRATOK KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

 

1. Az iratok rendszerezése  

2. Az iratok nyilvántartása és az iratforgalom dokumentálása  

3. Az iratkezelés megszervezése - Az elintézett ügyek iratait az irattárban kell elhelyezni.  

4. Az ügyiratok védelmével kapcsolatos szabályok - Az intézmény iratait-munkahelyről 

kivinni, valamint munkahelyen kívül tanulmányozni, feldolgozni, tárolni csak az intézmény-

vezető engedélyével lehet, ügyelve arra, hogy azok tartalmát illetéktelen személy ne ismer-

hesse meg. 

5. Ügyiratok másolatainak, másodlatainak kiadása - Az intézmény ügyeinek másolatairól 

másolatot, másodlatot az iskola csak az intézményvezető, vagy az általa megbízott vezető en-

gedélye alapján adhat. 

A másolat „ A másolat hiteles” felirattal, keltezéssel és az engedélyező vezető aláírásával ad-

ható ki átvételi elismervény ellenében. 

Másodlatot kell kiadni az intézmény által kiállított eredeti okmányokról (bizonyítványok, ok-

levelek, stb.) azok elvesztése, megsemmisülése esetén törzslap, nyilvántartás alapján.    

 

VI. IRATKEZELÉS FOLYAMATA 

 

1. Az irat kezelés módja 

Az intézményben az iratkezelés elektronikus módon történik. 

 

2. A küldemények átvétele és felbontása 

 

Az intézménybe érkező küldemények postai átvételére, az intézmény postafiókjának kinyitá-

sára az alábbi dolgozók jogosultak: 

 

 intézményvezető 

 intézményvezető-helyettesek 

 iskolatitkár; 

 az iratkezelési szabályzatban meghatározott elektronikus rendszer.  

 

Az intézménynek személyesen benyújtott iratok átvételére  

 

 az intézmény vezetője, helyettesei  

 iskolatitkára   

 címzett vagy az általa megbízott személy jogosult.  

 

A személyesen benyújtott iratok átvételét igazolni kell. 

Ha az irat burkolata sérülten vagy felbontottan, hiányosan érkezett, a küldeményt átvevőnek 

rá kell írnia a “Sérülten érkezett”, illetőleg “Felbontva érkezett” megjegyzést, a dátumot, és 

alá kell írnia. A hiányzó iratokról vagy mellékletekről a küldő szervet, személyt értesíteni 

kell.  



 

 

 

 

Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló iratokat, diákönkormányzat, az 

iskolaszék, a munkahelyi szakszervezet részére érkezett leveleket, továbbá azokat az iratokat, 

melyeknek felbontási jogát a vezető fenntartja magának. 

 

A névre szóló küldeményt a címzett távolléte esetén az vezető vagy a kijelölt helyettese fel-

bonthatja, ha a küldemény külseje alapján megállapítható, hogy hivatalos iratot tartalmaz. 

 

Az átvevő a papír alapú iratok esetében a kézbesítőokmányon olvasható aláírásával és az átvé-

tel dátumának feltüntetésével az átvételt elismeri. Elektronikus úton érkezett küldeményeket a 

címzett kezeli.  

Az „azonnal” és „sürgős” jelzésű küldemények átvételi idejét óra, perc pontossággal kell 

megjelölni.  

 

A küldemény téves felbontása esetén a borítékot ismét le kell ragasztani. A küldeményt fel-

bontó dolgozónak a borítékra rá kell vezetnie a téves felbontás tényét, s azt dátummal és alá-

írással kell ellátnia. A tévesen felbontott küldeményt haladéktalanul továbbítani kell a cím-

zetthez. 

 

Ha a feladó neve és címe csak a borítékról állapítható meg továbbá ha a küldemény névtelen 

levél.  

 

 3. A küldemény érkeztetése  

 

Az intézménybe érkező valamennyi iratot, azok beérkezésének, illetve keletkezésének napján, 

és sorrendjében nyilvántartásba kell venni.  

 

Nem kell érkeztetni: a meghívókat,  sajtó termékeket, reklámcélú kiadványokat.  

 

 

4. Iktatás  

 

Minden érkezett, vagy továbbított iratot iktatni kell, és el kell látni iktatószámmal valamint 

egyéb azonosító adatokkal.  

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

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

a hivatalból tett intézkedéseket tartalmazó „sürgős” jelzésű iratokat.  

 

Iktatóprogram  

 

Az intézmény iktatási rendszere évente újrakezdődő sorszámos rendszer. 

Minden évben az iktatást 1-gyel kezdődő, és évszámot  feltüntető sorszámmal  kell kezdeni.  

 az iktatási főszám,  

 az alszám,   



 

 

 

 az iktatószám kiadásának éve.  

 az ügyirat tárgya – illetőleg annak megállapítására alkalmas rövidített változat. 

 

Téves iktatás a téves bejegyzést érvényteleníteni kell. Érvénytelenített iktatószámot újból ki-

adni nem szabad.  

Ha egy éven belül az ügyben az intézmény iktatott már iratot, azt az iktatónak csatolni kell az 

utóbb beérkezett irathoz, és ezeket együtt az főszámon (az első iktatási számon) - -jel után 

alszámmal kell kezelni. 

Ha egy ügyben több éven át keletkeznek iratok, az új évben mindig új sorszámon kell kezdeni 

az iratok nyilvántartását, az előző években iktatott anyagot pedig csatolni kell az új iktató-

számhoz.  

 

Az elektronikus iktatás  

 

Az elektronikus adathordozón  érkezett, vagy továbbított iratok mellé kísérőlapot kell csatol-

ni, és ezeket együtt kell kezelni.  

 

Nem kell iktatni, de jogszabályban meghatározott esetekben nyilván kell tartani:  

 

 könyveket, tananyagokat;  

 reklámanyagokat, tájékoztatókat;  

 meghívókat;  

 bemutatásra vagy jóváhagyás céljából visszavárólag érkezett iratokat;  

 munkaügyi nyilvántartásokat;  

 anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat;  

 visszaérkezett tértivevényeket és elektronikus visszaigazolásokat.  

 

5. Az iratokkal kapcsolatos ügyintézés 

  

Az iratok szignálása 

 

Az intézmény vezetője a küldeménnyel kapcsolatos ügyek elintézésére az intézmény dolgozói 

közül ügyintézőt jelöl ki, és ezt az iraton jelzi (szignálja). 

Az intézményvezető által szignált iratokat az iskolatitkár köteles haladéktalanul bevezetni az 

iktatóprogramba és eljuttatni azokat a kijelölt ügyintézőhöz,.  

 

Az ügyek intézése 

 

Az ügyintéző az ügyeket haladéktalanul, érkezési sorrendben, illetve határidejük figyelembe 

vételével köteles elintézni. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Az ügyintézés határideje: 

 

 a tanulókkal, gyermekekkel kapcsolatos ügyekben legkésőbb az iktatás napjától 

számított 15 nap 

 az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben az intézményvezető dönt a határ-

időről,  

 Amennyiben a vezető másképp nem rendelkezik, az elintézés határideje legkésőbb 

az iktatás napjától számított 15 nap. 

 

Az ügy elintézése történhet személyesen vagy telefon útján is.  

Az iskolatitkár köteles az ügyintézésre kiadott iratokat és az elintézések határidejét számon 

tartani, és amennyiben az ügyintézés a határidőig nem történik meg, azt az intézményvezető-

nek jelentenie kell. 

 

Felvilágosítás hivatalos ügyekben 

 

Az intézmény ügyeivel kapcsolatos bármilyen érdemi felvilágosítást csak a vezető, vagy az 

általa kijelölt dolgozó adhat. 

 

Hivatalos szervek részére információkat, adatokat csak írásos megkeresés alapján lehet kiad-

ni, rendelkezésre bocsátani.  

 

Az intézményi ügyek intézésekor, illetve azokról való felvilágosítás során ügyelni kell arra, 

hogy a személyiségi jogok, valamint az adatvédelmi törvény rendelkezései ne sérüljenek. 

 

6. Kiadmányozás 

 

A kiadmány az intézményi ügyintézés során belső vagy külső ügyfél, szervezet, intézmény 

stb. számára készült hivatalos irat. 

 

Hivatalos irat az intézmény csak kiadmányozási joggal rendelkező vezető dolgozó engedélyé-

vel készülhet. 

 

Intézményünkben kiadmányozási (és egyben aláírási) joggal az alábbi vezető beosztású dol-

gozók rendelkeznek: 

 

 intézményvezető: minden irat esetében 

 intézményvezető-helyettesek: a tanulókkal és az iskola működésével kapcsolatos iratok 

esetében. 

 



 

 

 

A kiadmányozó külön engedélye alapján a kiadványozó aláírása nélkül is készülhet irat. Ilyen 

esetben az iraton a kiadványozó neve után “s. k.” jelzést kell tenni, és az  iratra “A kiadvány 

hiteles” záradékot rá kell írni, majd az iskolatitkárnak vagy az ügyintézőnek ezt aláírásával 

hitelesítenie kell. 

Az iratok eredeti példányát az aláírás mellett el kell látni az intézmény körbélyegzőjének le-

nyomatával is. 

 

VII. AZ IRATOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

 

Határozatok 

 

A nevelési oktatási intézményben az elintézendő üggyel kapcsolatban meghozott határozato-

kat meg kell indokolni. A határozatok tartalma: 

 

 bevezető rész 

 rendelkező rész 

 indoklás 

 a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölése 

 amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő utalást 

 a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat 

 az eljárással kapcsolatos jogorvoslati lehetőségre történő figyelem felhívást. 

 

Jegyzőkönyv 

 

 Jegyzőkönyv készítése az alábbi esetekben szükséges: 

 ha a jogszabály előírja 

 ha a nevelőtestület, vagy más egyéb testület (DÖK, iskolaszék, stb.) az intézmény 

működésére, a gyermekekre, tanulókra, vagy a nevelő-oktató munkára vonatkozó 

kérdésekben dönt, véleményez, javaslatot tesz 

 rendkívüli esemény bekövetkeztekor       

 A jegyzőkönyv kötelező tartalma: 

 elkészítés helye és ideje 

 a jegyzőkönyv készítőjének neve, beosztása 

 a jelenlévők felsorolása név és beosztás szerint 

 az ügy tárgyának megjelölése 

 az ügyre vonatkozó lényeges megállapítások, elhangzott nyilatkozatok 

 a meghozott döntések 

 a jegyzőkönyv vezetőjének aláírása 

 a résztvevők aláírása 

 A tanulmányok alatti vizsgákról tanulónként és vizsgánként jegyzőkönyvet kell kiállí-

tani. 

 A jegyzőkönyv tartalmazza  

 a vizsgát lebonyolító intézmény nevét, OM azonosítóját és címét. 



 

 

 

 a tanuló nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, 

 anyja születéskori nevét, lakcímét,  

 annak az iskolának a megnevezését, amellyel tanulói jogviszonyban áll, 

 a vizsgatárgy megnevezése mellett  

o az írásbeli vizsga időpontját, értékelését, 

o a szóbeli vizsga időpontját, a feltett kérdéseket,a vizsga értékelését és a kérde-

ző tanár aláírását,  

o a végleges osztályzatot 

 a  jegyzőkönyv kiállításának helyét és idejét, 

 az elnök, a jegyző és a vizsgabizottság tagjainak nevét és aláírását. 

 

 

VIII. AZ INTÉZMÉNYI BÉLYEGZŐK HASZNÁLATA 

 

Az intézmény hivatalos bélyegzőinek készítésére, használatára az intézményvezető adhat en-

gedélyt. 

 

A tönkrement, elavult bélyegzőt az intézményvezető ellenőrzése mellett, meg kell semmisíte-

ni. A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 

A hivatalos bélyegző elvesztése esetén jegyzőkönyvet kell készíteni, és az elvesztést az in-

tézményvezetőnek közleményben közzé kell tennie. 

 

Az intézmény bélyegzőiről nyilvántartást kell vezetni. A bélyegzők nyilvántartásának a kö-

vetkezőket kell tartalmaznia: 

 

 a bélyegző sorszámát 

 a bélyegző lenyomatát 

 a bélyegző használatára jogosult személy nevét, beosztását 

 a bélyegző őrzéséért felelős személy nevét 

 a bélyegző átvételének keltét és az átvételt igazoló aláírást 

 a “Megjegyzés” rovatot a változások (visszaadás, elvesztés, megsemmisítés) fel-

tüntetésére.  

 

 

IX. AZ IRATTÁROZÁS RENDJE 

 

1.  Irattári terv szerkezete és rendszere 

 

Az irattári terv szerkezetét és rendszerét a címmel ellátott irattári tételek csoportosítá-

sával, továbbá az ügykörök között meglévő tartalmi összefüggések alapján elvégzett 

rendszerezéssel kell kialakítani. 

 



 

 

 

2.  Az irattári tételek kialakítása  

 

Az ügyiratokat és a nem iktatással nyilvántartott egyéb irat együtteseket – az intézmény ügy-

köreit az azonos tárgyú egyedi ügyekig lemenő részletességgel felsoroló jegyzék segítségével 

– tárgyi alapon kell tételekbe sorolni. Az irattári tétel egy vagy több tárgykör (ügykör) iratai-

ból is kialakítható. 

 

 3. Az irattározás  

 

Az elintézett iratokat az iskolatitkárnak haladéktalanul el kell helyeznie az irattárban.  

A feleslegessé vált munkapéldányokat és másolatokat az ügyiratból ki kell emelni és a selejte-

zési eljárás mellőzésével meg kell semmisíteni.  

Az irattárba csak olyan iratot szabad elhelyezni, amelynek kiadványai továbbításra kerültek a 

címzetthez, és határidős kezelést már nem igényelnek. Ettől eltérni csak az intézményvezető 

engedélyével lehet. 

Az intézmény három évnél nem régebbi iratait a kézi irattárban kell kezelni. A kézi irattárban 

az iratokat évek, ezeken belül pedig az iktatószámok sorrendjében kell őrizni.  

A kézi irattár helye az intézmény hivatalos helyisége. 

 

Három év elteltével az ügyiratokat az irattárban az irattári terv tételszámai szerint történő cso-

portosításban, ezen belül a sorszámok, illetve az alapszámok növekvő sorrendjében kell elhe-

lyezni.   

 

X. IRATOK HOZZÁFÉRHETŐSÉGE, VÉDELME 

 

Az irattárban elhelyezett iratokat hivatalos használatra az ügyintézőnek legfeljebb 30 napra, 

az irattári kölcsönözési füzetbe bejegyezve, és elismervény ellenében lehet átadni. Az elis-

mervényt az irattárban az irat helyére kell tenni. Csak azok az iratok, illetve adatok adhatók 

ki, amelyek az ügyintéző feladatainak ellátásához szükséges, illetve, amelyre az intézmény 

kiadmányozási joggal felruházott vezető beosztású dolgozója engedélyez. 

 

Az irattárban kezelt iratról másolat kiadását csak az intézmény kiadmányozási joggal felruhá-

zott vezető beosztású dolgozója engedélyezheti. 

 

 

XI. AZ IRATOK SELEJTEZÉSE, LEVÉLTÁRI ÁTADÁSA 

 

1. Selejtezés  

 

Az irattár anyagát ötévenként egyszer a selejtezés szempontjából  felül kell vizsgálni, és ki 

kell választani azokat az irattári tételeket, amelyeknek őrzési ideje az irattári terv szerint lejárt. 

 



 

 

 

Az iratselejtezés időpontját a selejtezés megkezdése előtt 30 nappal az illetékes levéltárnak 

írásban be kell jelenteni. A selejtezés az illetékes levéltár hozzájárulása, illetőleg a bejelentés-

től számított 30 nap letelte után kezdhető meg. 

 

Az ügyiratok selejtezését az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető által kijelölt legalább 

3 tagú selejtezési bizottság javaslata alapján lehet elvégezni az irattári tervben rögzített őrzési 

idő leteltével.  

Az iratselejtezés alkalmával 2 példányban selejtezési jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek 

tartalmaznia kell az alábbiakat: 

 

 hol és mikor készült a jegyzőkönyv 

 mely évfolyam anyagát érinti a selejtezés 

 mely tételek kerültek selejtezésre, illetőleg a tételekből mely iratok lettek visz-

szatartva 

 milyen mennyiségű (kg.) irat került kiselejtezésre 

 kik végezték és kik ellenőrizték a selejtezést. 

 

Az iratselejtezésről a selejtezési bizottság tagjai által aláírt, és az intézmény körbélyegzőjének 

lenyomatával ellátott két példányos selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet iktatás 

után az illetékes levéltárhoz kell továbbítani, a selejtezés engedélyezése végett.  

 

A levéltár az iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési jegyzőkönyv 

visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi.  

 

A megsemmisítésről az intézmény vezetője az adatvédelmi és biztonsági előírások figyelem-

bevételével gondoskodik.  

 

Az irattári terv nem selejtezhető iratait, továbbá azokat a tételeket, amelyek selejtezéséhez az 

illetékes levéltár nem járult  hozzá – ha a levéltár másképp nem rendelkezett - ötven év után 

az illetékes levéltárnak kell átadni. 

 

2.  Levéltárba adás  

 

A levéltár számára átadandó ügyiratokat az ügyviteli segédletekkel együtt az intézmény költ-

ségére az irattári terv szerint, átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében, annak mellékletét ké-

pező átadási egység szerinti (doboz, csomag stb.) tételjegyzékkel együtt, teljes, lezárt évfo-

lyamokban kell átadni.  

 

XII. TANÜGYI NYILVÁNTARTÁSOK 

 

1.   A nevelési-oktatási intézmény által használt nyomtatvány lehet 

 

 nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, 



 

 

 

 szétválaszthatatlanul összefűzött papíralapú nyomtatvány, 

 nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány, 

 elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend szerint hi-

telesített papíralapú nyomtatvány. 

 

2. A tanügyi nyilvántartások kezelése, vezetése 

 

 A pedagógus csak a nevelő-oktató munkával összefüggő feladatokhoz nélkülözhetet-

len ügyviteli tevékenységet köteles elvégezni. 

 Az osztályfőnök vezeti  a törzslapot, kiállítja a bizonyítványt, és vezeti a továbbtanu-

lással összefüggő nyilvántartást. 

 A törzslap személyi és tanév végi adatainak a bizonyítvánnyal való egyeztetéséért az 

osztályfőnök és az iskola intézményvezetője által kijelölt két összeolvasó pedagógus a 

felelős.  

 A törzslapra és a bizonyítványba a tanulókkal kapcsolatos határozatokat, valamint a 

továbbtanulásra vonatkozó bejegyzéseket a jogszabály szerinti  záradékkal kell feltün-

tetni.  

 A hibás bejegyzéseket a tanügyi nyilvántartásokban áthúzással kell érvényteleníteni, 

olyan módon, hogy az olvasható maradjon, és a hibás bejegyzést helyesbíteni kell. A 

javítást aláírással, keltezéssel és papíralapú nyomtatvány esetén az iskola körbélyegző-

jének lenyomatával kell hitelesíteni. 

 

A bizonyítvány- nyomtatvány kezelése 

 

 Az iskola az üres bizonyítvány nyomtatványokat köteles zárt helyen elhelyezni oly  

módon,  hogy ahhoz csak az intézményvezető vagy az általa megbízott személy férjen 

hozzá. 

 Az iskola az elrontott és nem helyesbíthető, illetve a kicserélt bizonyítványról jegyző-

könyvet készít, és a bizonyítványt megsemmisíti. 

 Az iskola nyilvántartást vezet: 

 az üres bizonyítvány-nyomtatványokról, tanúsítványokról 

 a kiállított és kiadott bizonyítvány-nyomtatványokról, tanúsítványokról 

 az elrontott és megsemmisült bizonyítványokról, tanúsítványokról 

 Az eredeti bizonyítványt meg kell semmisíteni, vagy ha a tulajdonosa kéri „ÉR-

VÉNYTELEN” felirattal , vagy iratlyukasztással érvényteleníteni kell és vissza kell 

adni a tulajdonosának.  

 A bejegyzést és a cserét a bizonyítványt kiállító iskola, illetve jogutódja, jogutód nél-

kül megszűnt iskola esetén az végzi, akinél a megszűnt iskola iratait elhelyezték. 

 Ha a bizonyítvány kiadását követően derül ki, hogy az iskola hibás adatokat vezetett 

be a bizonyítványba, a hibás bizonyítványt ki kell cserélni. A cseréért díjat nem kell 

fizetni. 

 A bizonyokról másodlatot engedélyezett, sorszámozott bizonyítvány nyomtatványon 

nem lehet kiállítani. 



 

 

 

 

 A bizonyítványmásodlat 

 

A köznevelés rendszerében kiállított bizonyítványmásodlat 

 

 az eredeti okirat pótlására szolgáló, a törzslap tartalmával megegyező, a kiállítás 

időpontjában  hitelesített irat. 

 A bizonyítványmásodlatnak – szöveghűen – tartalmaznia kell az eredeti bizonyítvá-

nyon található minden adatot és bejegyzést.  

 A másodlat kiadását az eredeti bizonyítványt kiállító iskola vagy jogutódja, az iskola 

jogutód nélküli megszűnése esetén az végzi, akinél a megszűnt iskola iratait elhelyez-

ték 

 A bizonyítványmásodlaton záradék formájában fel kell tüntetni 

 a másodlat kiadásának az okát,   

 a kiállítószerv nevét, címét,  

 a kiadás napját,  

 el kell látni iktatószámmal, a kiállító szerv vezetőjének (vagy megbízottjának) alá-

írásával és körbélyegzőjének lenyomatával. 

 Névváltoztatás esetén – a volt tanuló kérelmére, - okirat alapján – a megváltozott nevet 

a törzslapra be kell jegyezni, és az eredeti iskolai bizonyítványról, - beleértve az érett-

ségi vizsgáról és a szakmai vizsgáról kiállított bizonyítványt is – bizonyítvány másod-

latot  kell kiadni.  

 

3. Az iskola által kötelezően használt nyomtatványok 

 

 a bizonyítvány, 

 a törzslap külíve, belíve, 

 az egyéb foglalkozási napló, 

 a jegyzőkönyv a tanulmányok alatti vizsgához, 

 az osztályozóív tanulmányok alatti vizsgához, 

 az órarend, 

 a tantárgyfelosztás, 

 a tanulói jogviszony igazoló lapja, 

 

Beírási napló 

 

 Az iskolába felvett tanulók nyilvántartására beírási naplót kell vezetni. 

 A beírási napló a tanköteles tanulók iskolai nyilvántartására is szolgál.  

 A beírási naplót az iskola vezetője által kijelölt – nem pedagógus munkakörben fog-

lalkoztatott – közalkalmazott vezeti. 

 A beírási naplót az adott iskola kezdő évfolyamán kell megnyitni és folytatólagosan 

kell vezetni. 



 

 

 

 A beírási naplót az iskola vezetője által kijelölt– nem pedagógus-munkakörben foglal-

koztatott – alkalmazott vezeti. 

 A tanulót akkor lehet a beírási naplóból törölni, ha a tanulói jogviszonya megszűnt. A 

törlést a megfelelő záradék bejegyzésével kell végrehajtani. 

 Ha az iskola beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vagy sajátos ne-

velési igényű tanuló nevelését, oktatását is ellátja, a beírási naplóban fel kell tüntetni a 

szakvéleményt kiállító  

 nevelési- tanácsadói feladatot ellátó intézmény nevét, címét 

 a szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény, nevét, címét,  

 a szakvélemény számát kiállításának keltét,  

 az elvégzett felülvizsgálatok, valamint a következő kötelező felülvizsgálat 

 időpontját. Az iskola ezen adatok alapján minden év június 30-áig megküldi az il-

letékes szakértői bizottsági feladatot ellátó intézményrészére azon tanulók nevét – 

a szakvéleményt kiállító intézmény és a szakvélemény számával együtt -, akiknek 

a felülvizsgálata a következő tanévben esedékes. 

 A beírási naplóban szerepeltetni kell azokat a tanulókat, akik tankötelezettségüket kül-

földön teljesítik, továbbá azokat is, akik az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon 

való részvétel alól felmentést kaptak. Ennek tényét a határozat számával szerepeltetni 

kell a beírási napló megjegyzés rovatában.  

 A beírási naplóban fel kell tüntetni 

 az iskola nevét, címét 

 OM azonosítóját   

 a megnyitás és lezárás időpontját,  

 az intézményvezető aláírását,  

 papíralapú nyomtatvány esetén az iskola körbélyegzőjének lenyomatát is. 

 A beírási napló tartalmazza a tanuló 

 felvételének időpontját, 

 nevét,  

 születési helyét és idejét,  

 lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, 

 anyja születéskori nevét, 

 állampolgárságát, 

 jogviszonya megszűnésének időpontját és okát, 

 továbbá annak az intézménynek a nevét, ahová felvették vagy átvették, 

 évfolyamismétlésére vonatkozó adatokat, 

 sajátos nevelési igényére vonatkozó adatait, 

 az egyéb megjegyzéseket. 

 

Bizonyítvány 

 

 A tanuló által elvégzett évfolyamokról a törzslap alapján év végi bizonyítványt kell ki-

állítani 

 A bizonyítványban fel kell tüntetni  



 

 

 

 az iskola nevét, címét 

 OM azonosítóját 

 az iskola körbélyegzőjének lenyomatát 

 A bizonyítvány tartalmazza 

 a sorszámát, 

 a bizonyítvány pótlap sorozatszámát, 

 a tanuló nevét, oktatási azonosító számát, születési 

 helyét és idejét, anyja születéskori nevét, 

 a tanuló törzslapjának számát, 

 a tanévet és az elvégzett évfolyam sorszámát, 

 a tanuló által mulasztott órák számát, ezen belül külön megadva az igazolatlan mu-

lasztások számát, 

 a tanuló szorgalmának és – az alapfokú művészeti iskola kivételével – magatartá-

sának értékelését, 

 a tanuló által tanult tantárgyak megnevezését és minősítését, 

 a szükséges záradékot, 

 a nevelőtestület határozatát, 

 a kiállítás helyét és idejét,  

 az iskola körbélyegzőjének lenyomatát, 

 az intézményvezető és az osztályfőnök aláírását. 

 Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – a törzslap alapján bi-

zonyítványmásodlat állítható ki. A bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban 

meghatározottak szerint illetéket kell leróni. 

 Törzslap, póttörzslap hiányában az iskolában meglévő nyilvántartások alapján kére-

lemre pótbizonyítvány állítható ki. A pótbizonyítvány azt tanúsítja, hogy a tanuló me-

lyik évfolyamot mikor végezte el. Ha az iskolában minden nyilvántartás megsemmi-

sült, a pótbizonyítványban csak azt lehet feltüntetni, hogy az abban megjelölt személy 

az iskola tanulója volt. Ilyen tartamú pótbizonyítvány akkor állítható ki, ha a volt tanu-

ló írásban nyilatkozik arról, hogy a megjelölt tanévben az iskola melyik évfolyamán 

tanult, és nyilatkozatához csatolja volt tanárának vagy két évfolyamtársának igazolá-

sát. A tanár nyilatkozata akkor fogadható el, ha a jelzett időszakban az iskolában taní-

tott. A volt évfolyamtársaknak be kell mutatniuk bizonyítványukat. 

 

Törzslap 

 

Az iskola a tanulókról – a felvételt követő harminc napon belül – nyilvántartási lapot ún. 

törzslapot állít ki.  

 

 A törzslap két részből áll, a tanulókról külön- külön kiállított egyéni törzslapokból és 

az egyéni törzslapok összefűzését szolgáló borítóból (törzslap külív).  

 Az iskola a tanulókról – a tanévkezdést követő harminc napon belül – egyéni törzsla-

pot állít ki. 

 Az egyéni törzslap tartalmazza 



 

 

 

 a törzslap sorszámát, 

 a tanuló nevét, állampolgárságát,  

 nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcímét,  

 a jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát,  

 oktatási azonosító számát,  

 születési helyét és idejét,  

 anyja születéskori nevét, 

 a tanuló osztálynaplóban szereplő sorszámát, 

 a tanuló által elvégzett évfolyamot, 

 a tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését, 

 a tanuló által tanult tantárgyakat, és ezek év végi szöveges minősítését, 

 az összes mulasztott óra számát, külön-külön megadva az igazolt és igazolatlan 

mulasztásokat, 

 a nevelőtestület határozatát, 

 a tanulmányok alatti vizsgára vonatkozó adatokat, 

 a tanulói jogviszonyából következő döntéseket, határozatokat, záradékokat. 

 Mivel az iskola sajátos nevelési igényű tanuló nevelés-oktatását látja el, a törzslapon 

fel kell tüntetni 

 a szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét,  

 a szakvélemény számát  

 kiállításának keltét,  

 a felülvizsgálat időpontját. 

 Az egyéni törzslapokat az alsó tagozat, a felső tagozat befejezését követően, a törzslap 

külívének teljes lezárása után szétválaszthatatlanul össze kell fűzni, és ilyen módon 

kell tárolni. 

 A törzslap külívén fel kell tüntetni  

 a kiállító iskola nevét, címét,  

 OM azonosítóját,  

 a megnyitás és lezárás helyét és idejét,  

 az osztályfőnök és az intézményvezető aláírását   

 az intézmény körbélyegzőjének lenyomatát. 

 az osztály megnevezését, 

 az osztály egyéni törzslapjainak az osztálynaplóval és bizonyítvánnyal való össze-

olvasásának tényét igazoló összesítés évenkénti hitelesítését, 

 a hitelesítést végző osztályfőnök és az összeolvasó tanárok, valamint az intéz-

ményvezető aláírását, 

 a törzslap külívének lezárásakor hatályos osztálynévsort (a tanuló sorszáma, neve, 

törzslapszáma feltüntetésével). 

 A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett– a rendelkezésre álló iratok, ada-

tok alapján – póttörzslapot kell kiállítani. 

 

 

Egyéb foglalkozási napló 

 



 

 

 

 Az egyéb foglalkozásokról, a szakkörről, a sportkörről és a napköziről a pedagógus 

egyéb foglalkozási naplót vezet. 

 Az egyéb foglalkozási naplóban fel kell tüntetni a 

 kiállító iskola nevét, címét, OM azonosítóját,  

 a napló megnyitásának és lezárásának időpontját,  

 a kiállító pedagógus és az intézményvezető aláírását,  

 papíralapú nyomtatvány esetén az iskola körbélyegzőjének lenyomatát is. 

 Az egyéb foglalkozási napló tartalmazza 

 a csoport megnevezését, a foglalkozás helyét és idejét vagy időtartamát, 

 a csoportba tartozó tanulók névsorát, 

 a tanuló nevét, születési helyét és idejét, osztályát, 

 a tanuló anyjának születéskori nevét és elérhetőségét, 

 apja vagy törvényes képviselője nevét és elérhetőségét, 

 a megtartott foglalkozások sorszámát és időpontját, a foglalkozás témáját, 

 a foglalkozást tartó pedagógus aláírását. 

 

Jegyzőkönyv 

A jegyzőkönyvön tartalmazza  

 a vizsgát lebonyolító intézmény nevét, OM azonosítóját és címét. 

 a tanuló nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, 

 anyja születéskori nevét, lakcímét,  

 annak az iskolának a megnevezését, amellyel tanulói jogviszonyban áll, 

 a vizsgatárgy megnevezése mellett  

o az írásbeli vizsga időpontját, értékelését, 

o a szóbeli vizsga időpontját, a feltett kérdéseket,a vizsga értékelését és a kérde-

ző tanár aláírását,  

o a végleges osztályzatot 

 a jegyzőkönyv kiállításának helyét és idejét, 

 az elnök, a jegyző és a vizsgabizottság tagjainak nevét és aláírását. 

 

Tantárgyfelosztás 

 

 Az iskola a pedagógiai munka tervezéséhez tantárgyfelosztást készít. 

 A tantárgyfelosztást az iskola intézményvezetője - a nevelőtestület véleményének ki-

kérésével – hagyja jóvá. 

 A tantárgyfelosztás tartalmazza 

 a tanév évszámát, 

  az iskola nevét, 

 a pedagógus tantárgyfelosztási sorszámát, nevét, végzettségét, szakképzettségét  

és az általa tanított tantárgyakat, 

 az osztályok, csoportok megjelölését és óratervi óráik számát, 

 a pedagógus által ellátott óratervi órák számát osztályonként és tantárgyanként, 

 a pedagógus összes óratervi órájának számát, 



 

 

 

 pedagógusonként a kötelező óraszámba beszámítható egyéb feladatok óraszámát, 

 pedagógusonként az összes óratervi óra és a kötelező óraszámba beszámítható 

egyéb feladatok óraszámát, 

 pedagógusonként az összes óraszámból a tartós helyettesítések számát, 

 az egyes pedagógusok kötelező óraszámát, 

 pedagógusonként a kötelező óraszám feletti többletórák számát, 

 az órakedvezményre jogosító jogcímeket, 

 jelleg szerinti külön-külön összesített óraszámot, 

 a fenntartó által engedélyezett pedagógus álláshelyek számát 

 

 

Órarend 

 

A tantárgyfelosztás alapján készített összesített iskolai órarend tartalmazza a tanórai és az 

egyéb foglalkozások időpontját, osztályonként és tanóránként az adott tantárgy megnevezésé-

vel. 

 

 

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1. Az iratok kezelésének és továbbításának rendje 

 

Az iratok biztonságos kezelésének és továbbításának rendjét és szabályait az intézményi 

SZMSZ  mellékletét képező „Iratkezelési  Szabályzat” rögzíti. 

 

Az iratok kezelésének időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. 

 

2. A szabályzat időbeli és személyi hatálya 

 

A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára. 

 

Jelen  szabályzat  és annak melléklete  ....... év ..................... hó ........ napján lép hatályba, és 

ezzel egyidejűleg hatályát veszti az intézmény iratkezelésére vonatkozó minden más belső 

utasítás. 

 

 

3. A szabályzat hozzáférhetősége és módosítása 

 

A szabályzat tartalmát az intézmény vezetői kötelesek ismertetni a beosztott munkatársakkal.  

 

A szabályzat egy példányát hozzáférhetővé kell tenni az intézmény valamennyi alkalmazottja 

számára a Titkárságon. 

 



 

 

 

Az intézményvezető által kijelölt felelős munkatársnak gondoskodnia kell a jelen szabályzat 

olyan módosításáról, amely az új törvények és rendeletek hatálybalépése miatt szükséges. 

 

 

Budapest, 2018. június 15.                                

 

Wéber Gyöngyi 

                                                                                intézményvezető 
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Elfogadta a Budapest X. kerületi Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium nevelőtestüle-

te 2018. augusztus X-én. 

 

 

1.  Általános rendelkezések  

 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs kö-

telezettségeinek teljesítése érdekében megalkotta az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt. 

 

1.1  Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja  

 

Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat 

határozza meg, mivel iratkezelési szabályzat készítését a jogszabály nem rendeli el.  

 

a) Adatkezelési szabályzatunk az alábbi jogszabályok alapján készült:  

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény  

• a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

• a 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról. 

b) Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai az alábbiak:  

 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII.  

törvény végrehajtásának biztosítása,  

• az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése,  

• azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az intézménnyel 

jogviszonyban állókkal, amelyeket az iskola tanulóiról, munkavállalóiról az intézmény 

nyilvántart,  

• az adattovábbításra meghatalmazott munkavállalók körének rögzítése,  

• az adatok továbbítási szabályainak rögzítése,  

• a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása,  

• az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének 

közlése  



 

 

 

• a szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések meghatározása.  

 

Összefoglalva tehát szabályzatunk célja az adatkezelésben érintettet személyek – egyértel-

mű és részletes – tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így külö-

nösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogo-

sult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az 

adatokat.   

 

 

1.2 Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése  

 

A Budapest X. kerületi Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium működésére vonat-

kozó adatkezelési szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtes-

tület 2018. augusztus X-i értekezletén elfogadta.  

 

Az elfogadást követően a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogát gya-

korolta a Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat, amelyet a zárófejezetben aláírá-

sukkal igazolnak.  

 

Jelen adatkezelési szabályzatot a tanulók, szüleik megtekinthetik az iskola honlapján, vala-

mint az intézményvezetői irodában. Tartalmáról és előírásairól a tanulókat és szüleiket szer-

vezett formában tájékoztatni kell, egyéb esetekben az intézményvezető ad felvilágosítást.  

 

1.3  Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya  

 

a) Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény intézményvezetőjére, valamennyi 

munkavállalójára és tanulójára nézve kötelező érvényű. 

 

b) Adatkezelési szabályzatunkat a jóváhagyást követő dátummal létesített tanulói jogvi-

szony esetén a tanuló – a kiskorú tanuló szülője – köteles tudomásul venni, a beiratkozáskor 

az intézmény adatkezelési tevékenységéről a tanulót és a szülőt írásban tájékoztatni kell. A 

tanulói adatkezelés időtartama a középiskolába való jelentkezéstől kezdődően legfeljebb a 

tanulói jogviszony megszűnését követő harmadik év december 31-ig terjedhet. Kivételt ké-

pez ez alól a nem selejtezhető törzskönyv, a beírási napló, amelyekre vonatkozóan az irattári 

őrzési idő az irányadó. Az irattári őrzési idő leteltével az adatkezelést meg kell szüntetni.  

 

c) Adatkezelési szabályzatunkat a jóváhagyást követő dátummal létesített munkavállalói 

jogviszony esetén a munkavállaló köteles tudomásul venni, erről a Munka törvénykönyve 

46.§ (1) szakasza szerint készült írásos tájékoztatóban figyelmét fel kell hívni. A munkaválla-

lók adatainak kezelése a jogviszony kezdetétől a jogviszony megszűnését követő harmadik 

év december 31-ig terjedhet. Kivételt képeznek ez alól a jogszabályok által kötelezően meg-

őrzendő dokumentumok. Az irattári őrzési idő leteltével az adatkezelést meg kell szüntetni.  

 

 



 

 

 

2.   Az intézményben nyilvántartott adatok köre  

 

A nyilvántartott adatok körét a köznevelési törvény 43-44.§-ai rögzítik. Ezek az adatok köte-

lezően nyilvántartandóak az alábbiak szerint.   

 

 

 

 

2.1  Az intézmény nyilvántartja és kezeli a munkavállalók alábbi adatait  

 

2.1.1  Az intézmény kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében nyilvántartott, a jog-

szabály által meghatározott munkavállalói adatokat  

 

a) nevét, anyja nevét,  

b) születési helyét és idejét,  

c) oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát,   

d) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, 

a  

diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a peda-

gógus-szakvizsga, PhD megszerzésének idejét,   

e) munkaköre megnevezését,   

f) a munkáltató nevét, címét, valamint OM azonosítóját,   

g) munkavégzésének helyét,   

h) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,   

i) vezetői beosztását,   

j) besorolását,   

k) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,   

l) munkaidejének mértékét,   

m) tartós távollétének időtartamát.   

n) óraadó esetében az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését.  

 

2.1.2  Kezeli továbbá a munkavállalással és alkalmassággal kapcsolatos további adatokat  

 

a) családi állapota, gyermekei születési ideje, egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete 

b) állampolgárság;  

c) TAJ száma, adóazonosító jele  

d) a munkavállalók bankszámlájának száma  

e) családi állapota, gyermekeinek születési ideje  

f) állandó lakcíme és tartózkodási helye, telefonszáma;  

g) munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen  

- iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása,  

- munkában töltött idő, munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos 

adatok, korábbi munkahelyek megnevezése, a megszűnés módja és időpontja,  



 

 

 

- a pedagógus továbbképzésben való részvétellel, a várakozási idő csökkentésével kap-

csolatos adatok, idegennyelv-ismerete,  

- a munkavállaló jelenlegi besorolása, annak időpontja, FEOR száma,  

- a munkavállaló minősítésének időpontja és tartalma,  

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

- az alkalmazott egészségügyi alkalmassága,  

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

- munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre irá-

nyuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés,  

- munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő 

tartozás és annak jogosultja,  

- szabadság, kiadott szabadság,  

- alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei,  

- az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei,  

- az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei,  

- a többi adat az érintett hozzájárulásával.  

 

2.2  A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai  

 

2.2.1  Az intézmény kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében nyilvántartott, a jog-

szabály által meghatározott tanulói adatokat  

 

a) nevét,   

b) nemét,   

c) születési helyét és idejét,   

d) társadalombiztosítási azonosító jelét,   

e) oktatási azonosító számát,   

f) anyja nevét,   

g) lakóhelyét, tartózkodási helyét,   

h) állampolgárságát,   

i) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét, 

j) diákigazolványának számát,   

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

szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét,   

l) jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét,   

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

n) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,   

o) nevelésének, oktatásának helyét,   

p) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat,   

q) tanulmányai várható befejezésének idejét,   

r) évfolyamát.  

 

2.2.2  Kezeli továbbá a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos további adatokat  

 



 

 

 

a) a tanuló állampolgársága,   

b) állandó lakásának és tartózkodási helyének címe és telefonszáma,   

c) nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogo-

sító okirat megnevezése, száma;  

d) szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, telefonszáma;  

e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen  

- felvételivel kapcsolatos adatok,  

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

adatok,  

- a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,  

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

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló rendellenességére vonat-

kozó adatok,  

- hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó adatok  

f) a tanulói balesetekre vonatkozó adatok,  

g) a tanuló személyi igazolványának száma,  

h) a tanuló fényképét a digitális naplóban,  

i) többi adatot az érintett hozzájárulásával.  

 

 

3.  Az adatok továbbításának rendje  

 

3.1  A pedagógusok adatainak továbbítása  

 

Az intézmény alkalmazottainak a 2.1 fejezet szerint nyilvántartott adatai továbbítha-

tók a fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi ön-

kormányzatnak, államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések el-

lenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak. 

 

3.2  A tanulók adatainak továbbítása  

 

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

elrendelést a Köznevelési törvény 44. §-a rögzíti. Ennek legfontosabb és iskolánkban leg-

gyakoribb eseteit közöljük az alábbiakban:  

 

A tanulók adatai továbbíthatók:  

 

a) fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, nemzetbiz-

tonsági szolgálat részére valamennyi adat,  

b) tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre, a beilleszkedési zavarra, sajátos nevelé-

si igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek  

c) a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon be-

lül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, iskolaváltás esetén az új is-

kolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének,  



 

 

 

d) a diákigazolvány - jogszabályban meghatározott - kezelője részére a diákigazolvány kiállí-

tásához szükséges valamennyi adat,  

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

intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézményhez és 

vissza;  

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

állapotának megállapítása céljából,  

g) a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvéde-

lemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló veszélyeztetettségének 

feltárása, megszüntetése céljából,  

h) az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a bizonyít-

ványok nyilvántartása céljából.  

 

Az intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosí-

tott 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.  

 

 

4.  Az adatkezeléssel foglalkozó munkavállalók körének meghatalmazása  

 

Az intézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat karbantartá-

sáért az intézmény vezetője a felelős. Jogkörének gyakorlására az ügyek alább szabá-

lyozott körében helyettesét, az egyes pozíciókat betöltő pedagógusokat és az iskolatit-

kárt hatalmazza meg.   

 

A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézmény in-

tézményvezetője személyesen vagy – utasítási jogkörét alkalmazva – saját felelősségével lát-

ja el.  

 

Az intézményvezető személyes feladatai:  

• a 2.1. fejezetben meghatározott adatok továbbítása,  

• a 2.2 fejezetben meghatározott adatok továbbítása,  

• a 2.1 és 2.2 fejezetekben meghatározott adatok kezelésének rendszeres ellenőrzése,  

• a 2.1 és 2.2 fejezetekben meghatározott adattovábbítás rendszeres ellenőrzése,  

• a 2.2 fejezet e) szakaszában meghatározottak közül a magatartás, szorgalom és tudás ér-

tékelésével kapcsolatos adatok továbbítása iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai 

ellenőrzés végzőjének,  

• a 2.2. fejezet h) szakaszában meghatározott egyéb adatok kezelésének elrendelése, az 

érintettek hozzájárulásának beszerzése.  

 

Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat látnak el az 

alábbi munkavállalók a beosztás után részletezett tevékenységi körben.  

 



 

 

 

Intézményvezető-helyettes:  

• a munkaköri leírásában meghatározott felosztás szerint felelős a 2.2.2 fejezet e), f) 

szakaszaiban meghatározott adatok kezeléséért,  

• a 2.2 fejezet e), f) szakaszaiban szereplő adattovábbítás.  

 

Iskolatitkár:  

• tanulók adatainak kezelése a 2.2 fejezetben meghatározottak szerint,  

• a tanulók felvételire vonatkozó adatainak kezelése a 2.2 e) szakasza szerint,  

• a pedagógusok és munkavállalók adatainak kezelése a 2.1.1 a) b) és c) szakaszai sze-

rint,  

• a pedagógusok és munkavállalók személyi anyagának kezelése,  

• a pedagógusok erkölcsi bizonyítványának nyilvántartása a 2.1.2 g) szakasza szerint,  

• adatok továbbítása a 2.2.2 f) szakaszában meghatározott esetben.  

 

Osztályfőnökök:  

• a 2.2.2 fejezet e) szakaszában szereplők közül az alábbiakat: a magatartás, szorgalom 

és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen 

belül, a szülőnek,  

• a 2.2.2 fejezet f) szakaszában meghatározott tanulói baleseteket a tudomásszerzés nap-

ján köteles továbbítani a munkavédelmi felelősnek.  

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős:  

• a 2.2.2 fejezet e) szakaszában szereplő adatok,  

• a 2.2.2 fejezet d) szakaszában szereplő adattovábbítás.  

 

Az iskolai weblap szerkesztésével megbízott pedagógusok:  

• beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól, diákoktól és szülők-

től, akikről a weblapon személyes adatokat tartalmazó információk jelennek meg,  

• beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól és diákoktól, akikről 

kiemelten a személyüket ábrázoló fénykép jelenik meg a honlapon (a csoportképeken 

szereplő személyektől hozzájárulást kérni nem szükséges),  

• a fentiekben említett hozzájárulás általában szóbeli, kritikus esetekben írásos.  

 

 

5.  Az adatkezelés technikai lebonyolítása  

 

5.1  Az adatkezelés általános módszerei  

 

Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet:  

• nyomtatott irat,  

• elektronikus adat,  

• elektronikusan létrehozott, de papír alapon archivált adat,  

• az iskola weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép.  

 



 

 

 

Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is 

vezethetők. Az oktatásért felelős miniszter az elektronikus módszert kötelezően is elrendelhe-

ti.  

 

 

 

 

5.2  Az munkavállalók személyi iratainak vezetése  

 

5.2.1  Személyi iratok  

Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával ke-

letkezett – adathordozó, amely a munkaviszony létesítésekor, fennállása alatt, megszűnése-

kor, illetve azt követően keletkezik és a munkavállaló személyével összefüggésben adatot, 

megállapítást tartalmaz.  

 

A személyi iratok köre az alábbi:  

• a munkavállaló személyi anyaga,  

• a munkavállaló tájékoztatásáról szóló irat.  

• a munkavállalói jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (pl. illetményszámfejtéssel 

kapcsolatos iratok),  

• a munkavállaló bankszámlájának száma  

• a munkavállaló saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó ira-

tok.  

 

5.2.2  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.  

 

5.2.3  A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak:  

• az intézmény vezetője és helyettese,  

• az iskolatitkár, mint az adatkezelés végrehajtója,  

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

• saját kérésére az érintett munkavállaló.  

 

5.2.4  A személyi iratok védelme  

 

A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek:  

• az intézmény vezetője  

• az adatok kezelését végző iskolatitkár.  

 

A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

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



 

 

 

véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb in-

formatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdek-

ében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, 

jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie.  

 

 

 

5.2.5  A személyi anyag vezetése és tárolása   

 

A munkavállalói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a munkavállaló 

személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat sze-

rint kezeli. A személyi anyagban az 5.2.1 fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tá-

rolható. A személyi anyagot tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrend-

jében, az e célra személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni.  

 

A személyi anyag része a munkavállalói alapnyilvántartás. Az alapnyilvántartás első alka-

lommal papír alapon készül, majd a továbbiakban számítógépes módszerrel is vezethető. A 

számítógéppel vezetett munkavállalói alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő ese-

tekben:  

• a munkaviszony első alkalommal való létesítésekor  

• ha a munkavállaló adatai lényeges mértékben megváltoztak.  

 

A munkavállaló az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni a 

munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről.  

 

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

 

5.3  A tanulók személyi adatainak vezetése  

 

5.3.1  A tanulók személyi adatainak védelme  

 

A tanulók személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek  

• az intézmény vezetője  

• az intézményvezető-helyettesek, az osztályfőnök  

• az intézmény gazdasági ügyintézője  

• az iskolatitkár.  

 

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 

sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján törté-

nik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az 

adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés 

után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie.  

 



 

 

 

5.3.2  A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása   

 

A tanulói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a tanulók személyi 

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

A diákok személyi adatai között az 2.2 fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárol-

ható. A személyi adatokat osztályonként csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban kell őriz-

ni:  

• összesített tanulói nyilvántartás,  

• törzskönyvek,  

• bizonyítványok,  

• beírási napló,  

• osztálynaplók,  

 

5.3.2.1 Az összesített tanulói nyilvántartás  

 

Célja az iskolában tanuló diákok legfontosabb adatainak naprakész tárolása a szükséges ada-

tok biztosítása, igazolások kiállítása, tanügy-igazgatási feladatok folyamatos ellátása céljából. 

Az összesített tanulói nyilvántartás a következő adatokat tartalmazhatja:  

• a tanuló neve, osztálya,  

• a tanuló azonosító száma, 

• születési helye és ideje, anyja neve,  

• állandó lakcíme, tartózkodási helye,  

• a tanuló általános iskolájának megnevezése.  

 

 A nyilvántartást az intézményvezető utasításait követve az iskolatitkár vezeti. A tanulói 

nyilvántartás minden év szeptember 1-éig első alkalommal papír alapon készül, majd a to-

vábbiakban digitális módszerrel vezethető. A számítógéppel vezetett tanulói nyilvántartás fo-

lyamatosan pontos és teljes vezetéséért az iskolatitkár felelős. Tárolásának módjával biztosí-

tani kell, hogy az adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. Az elektronikus formá-

ban vezetett tanulói nyilvántartás másodpéldányban történő tárolását biztosítani kell.  

 

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

koztatni az osztályfőnököt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről.  

 

5.4  A szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések 

 

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 sze-

mélyek az itt meghatározott módon továbbíthatják. A személyi adatok bármely más jellegű 

(szóbeli, telefonon történő, írásos vagy bármely más módon történő) továbbítása szigorúan 

tilos.  

 



 

 

 

5.5  Az adatnyilvántartásban érintett munkavállalók, tanulók és szülők jogai és érvé-

nyesítésük rendje  

 

5.5.1  Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatainak módosítására  

 

Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszol-

gáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adat-

kezelést elrendelő jogszabályt is.  

 

A munkavállaló, a tanuló vagy gondviselője tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezelé-

séről, valamint kérheti személyi adatainak helyesbítését illetve kijavítását, amelyet az adatke-

zelő köteles teljesíteni. A munkavállaló, a tanuló illetve gondviselője jogosult megismerni, 

hogy az adatkezelés során adatait kinek, milyen céljából és milyen terjedelemben továbbítot-

ták.   

 

A munkavállaló a közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok helyesbí-

tését vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata vagy dönté-

sének az illetékes szervek által történt megváltoztatása alapján kérheti.  

 

Az érintett munkavállaló, tanuló illetve gondviselője kérésére az intézmény vezetője tájékoz-

tatást ad az intézmény által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott 

adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, cí-

méről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen 

célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 

 

5.5.2  Az érintett személyek tiltakozási joga  

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha  

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátve-

vő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést 

törvény rendelte el;  

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéle-

mény- 

kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;  

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.  

 

Az intézmény vezetője - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizs-

gálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás 

indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adatto-

vábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az an-

nak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett 

személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvé-

nyesítése érdekében. Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen 



 

 

 

– annak közlésétől számított 30 napon belül – az adatkezelési törvény szerint bírósághoz 

fordulhat.  

 

 

 

5.5.3  A bírósági jogérvényesítés lehetősége  

 

Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett 

munkavállaló, tanuló vagy annak gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A 

bíróság az ügyben soron kívül jár el.  

 

 

 

 

Záró rendelkezések  

 

 

Jelen adatkezelési szabályzat az intézmény szervezeti és működési szabályzatának 2. sz. 

melléklete. 

 

Az adatkezelési szabályzatot a nevelőtestület módosíthatja a jogszabályokban meghatá-

rozott és e szabályzatban jelzett közösségek véleményének beszerzésével és a fenntartó 

jóváhagyásával.  

 

 

Budapest, 2018. augusztus X.  

 

 

 

………………………….  

      Wéber Gyöngyi     

           intézményvezető   

 

 

 

 

 

 

Nyilatkozat  

 

 

Az iskola Szülői Munkaközössége, illetve az iskolai diákönkormányzat képviseletében aláírá-

sunkkal tanúsítjuk, hogy az adatkezelési szabályzat elkészítéséhez és elfogadásakor vélemé-

nyezési jogunkat gyakoroltuk.  

 



 

 

 

 

 

               ..….…………………………….              ....…………………………….  

 

  a szülői munkaközösség elnöke                            a diákönkormányzat vezetője  

 
        Budapest X. kerületi  

 ÉLTES MÁTYÁS  
 Általános Iskola és Kollégium 

 1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11. 
 Titkárság és fax: 06/1-262-4313 

 : titkarsag@eltescentrum.hu    igazgato@eltescentrum.hu  
 

 
SZMSZ 3. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkaköri leírás minták 
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Budapest X. kerületi  
ÉLTES MÁTYÁS  

Általános Iskola és Kollégium 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11. 

Titkárság és fax:  06/1-262-4313 
:igazgato@eltescentrum.hu 

 
 

 

Iktatószám: ………………………… 
 
 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

Munkavégző neve:  …………………………………………………. 

Munkakör megnevezése: intézményvezető-helyettes  

Munkaideje:    heti 40 óra, ebből heti kötelező óra 8 

Munkavégzés helye:  változó, a székhelyen és vagy a tankerületi egység területén  

Közvetlen felettese:   intézményvezető 

Munkáltatója:  tankerület igazgató 

 

 

Közvetlen beosztottak: munkaközösség vezetők, könyvtáros, osztályfőnökök, osztálytanítók, 

kollégiumi nevelők, gyógypedagógiai asszisztensek, gyermekfelügyelők. 

 

Munkakör célja: Az intézményvezető hosszantartó távolléte, akadályoztatása esetén az irá-

nyítási feladatok teljes jogkörrel történő ellátása, az iskolai oktatási-nevelési feladatainak ko-

ordinálása. 

 

Feladatköre: Az intézményvezető-helyettes önállóan végzi az alábbi feladatokat, melyekért 

egyben anyagi, erkölcsi munkaügyi felelősséggel tartozik: 

1. Az iskolai órarend elkészítése. 

2. A túlórák elszámolása, összesítése. 

3. Hiányzások, szabadságok nyilvántartása, helyettesítési rend készítése. 

4. A naplók (osztálynapló, a tanórán kívüli foglalkozások naplói) előkészítése, kiosztása, 

a naplóvezetési szabályok betartásának havonkénti ellenőrzése. 

5. Leltári állomány ellenőrzése, nyilvántartásának megszervezése, a leltározás előkészí-

tése és szervezése. 
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Az intézményvezető-helyettes megosztott felelősséggel végzi az alábbi feladatokat: 

6. Ellenőrzi a házirend szabályainak megtartását, az iskola rendjét, tisztaságát.  

7. Törekszik a jó munkahelyi légkör kialakítására.  

8. Az intézményvezetővel egyeztetett óralátogatási terv szerint ellenőrzi a szakszerű pe-

dagógiai munkát a tanórákon, valamint a napközi foglalkozásokon, és véleményt nyil-

vánít a kollégák munkájáról.  

9. Közreműködik a különböző intézményi szabályzatok kidolgozásában, a tantárgyfel-

osztás elkészítésében. 

10. Megszervezi az országos felméréseken való részvételt. Irányítja az intézményben mű-

ködtetett mérési-értékelési rendszert. 

11. Meghatározza a szükséges felzárkóztató foglalkozásokat a mérések eredményei alap-

ján. 

12. Megszervezi a tanórák közötti tanári ügyeleti rendet és ellenőrzi azt. 

13. Koordinálja az osztálykirándulásokat. 

14. Kezeli a beiskolázási dokumentumokat, a szakértői véleményeket. 

15. Összegyűjti a különféle vizsgákra, tanulmányi versenyekre szóló jelentkezéseket, érte-

síti a tanulókat, megszervezi a vizsgákat, gondoskodik a zavartalan lebonyolításról. 

16. Elvégzi a javítóvizsga, osztályozóvizsga dokumentumainak ellenőrzését és dokumen-

tálja, irattárazza azok eredményeit. 

17. Nyilvántartja a kötelező kontrollvizsgálatok idejét, elkészíti a Szakértői Bizottságok 

felé a vizsgálati kérelmeket és megszervezi a szülők jelenlétét ezeken a vizsgálatokon. 

18. Ellenőrzi a szakkörök tevékenységét.  

19. Figyelemmel kíséri az iskolaorvosi vizsgálatok rendjét, megszervezi lebonyolításukat. 

Kapcsolatot tart az iskolában dolgozó védőnővel, ápolóval, iskolaorvossal. 

20. Koordinálja a tanulók tűz- és balesetvédelmi oktatását. 

21. Megszervezi, megtartja a félévi nevelőtestületi értekezletet. 

22. Előkészíti az osztályozó értekezleteket. 

23. Elkészíti a pedagógusok szabadságolási tervét és nyilvántartást vezet a szabadságon 

töltött napokról. 

24. Szakmai, gyakorlati segítséget ad a pályakezdő kollégáknak, kiemelten segíti a gya-

kornokok beilleszkedését, munkáját. 

25. Ellenőrzi a gyógytestnevelés és a külső helyszíneken szervezett foglalkozások megtar-

tását. 

26. Javaslatot tesz az iskola dolgozóinak jutalmazására, kitüntetésére. 

27. Elkészítteti tanmeneteket és ezeket a munkaközösség vezetők véleményezése után az 

intézményvezető elé terjeszti jóváhagyásra.  

28. Részt vesz az iskola közéleti tevékenységében. 

29. Előkészíti a fegyelmi ügyek megtárgyalását, segíti a nevelőtestületi döntést. 

30. Koordinálja az intézmény gyermek és ifjúságvédelmi feladatait. 

 

Munkaidején belül elvégzi (a munkaköri leírásban nem jelölt, de munkakörével kapcsolatos) 

mindazon feladatokat, amelyekkel az intézmény intézményvezetője alkalmanként megbízza. 



 

 

 

Az elvégzett munkáról minden lezárt és folyamatban lévő ügyről, eseményről, tapasztalatai-

ról, az ügyintézés módjáról rendszeresen, de legalább hetente tájékoztatja az Intézmény veze-

tőjét. 

 

1. Munkakörének ellátásához rendelkeznie kell: 

 Folyamatosan bővülő szakmai/gyakorlati és szakirodalmi ismeretekkel,  

 számítástechnikai ismeretekkel. 

 

2. A munka eredményességének mérése illetve ellenőrzése: 

 Munkájának ellenőrzésére, minősítésére az intézményvezetője jogosult. 

 

 

 

 

A dolgozó közvetlen és függelmi felettese az intézményvezető. 

 

 

Budapest, …………………………… 

 

            P.H. 

           

           

              ………………………………. 

             intézményvezető 

 

 

 

Munkaköri leírásomat ismerem, a munkakörömmel kapcsolatos feladatokat tudomásul 

vettem és megtartásáért felelősséget vállalok. 
 

 

A munkaköri leírásom egy példányát átvettem. 

 

 

Budapest, ……………………………       

                                          

……………..………………… 

                     munkavállaló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapja:  Munkavállaló 

  Személyi anyag 



 

 

 

  Irattár 

 

 

 
 

Budapest X. kerületi  
ÉLTES MÁTYÁS  

Általános Iskola és Kollégium 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11. 

Titkárság és fax:  06/1-262-4313 
:igazgato@eltescentrum.hu 

 
 

 

 

Iktatószám:  ................................. 
 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 
Munkavállaló neve:  …………………………………………. 

Munkakör megnevezése: szakmai munkaközösség vezető 

Munkaideje:   heti 40 óra, ebből heti kötelező óra 20 

Munkavégzés helye:  változó, a székhelyen és vagy a tankerületi egység területén 

Közvetlen felettese:  intézményvezető 

Munkáltatója:   tankerület igazgató 

 
 

I. A MEGBÍZÁS CÉLJA  

Irányítja, koordinálja a szakmai tantárgycsoport pedagógusainak munkavégzését, teljes jog-

körrel ellenőrzi a munkaközösségi tantárgyak pedagógusait. Középvezetőként képviseli a tan-

tárgycsoport szakmai érdekeit, kollégáival jelentős erőfeszítéseket tesz a hatékony képzésért. 

Egyaránt felelős a munkaközösség szakmai, módszertani és nevelési tevékenységért, valamint 

a munkafegyelemért.  

 

II. RÉSZLETES FELADATKÖR 

 1.) Felelősen irányítja a kijelölt munkaközösség oktató és nevelő munkáját, kiemelve a peda-

gógusok módszerit, a gyerekekhez való viszonyát.  

2.) Ismeri a helyi közoktatás fejlesztési koncepciót, célirányosan vezeti pedagógiai program 

módosítását (az oktatás tantervi fejlesztését, a módszertani eljárások korszerűsítését).  

mailto:igazgato@eltescentrum.hu


 

 

 

3.) Összeállítja a munkaközösség éves munkaprogramját, mely beépül az intézmény munka-

tervébe. Pedagógiai kísérleteket végezhetnek, részt vesznek a szakmai pályázatokon. Ellenőr-

zi a határidők betartását. 

 

 4.) Megvalósítják az egységes követelményrendszert, melynek alapján a tanév elején felmé-

rik, majd objektíven értékelik a tanulók tudás- és képességszintjét. A tanulók tudásszintje 

alapján irányítja a minőségfejlesztést. 

5.) Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, bemutató foglalkozásokat szervez, az új 

kollégák munkáját. 

6.) Ellenőrzi a pedagógusok munkafegyelmét, felmérések és rendszeres óralátogatások során 

(félévenként legalább egyszer) meggyőződik a tanulók elméleti, gyakorlati tudásáról, képes-

ségeiről, magatartásukról, szorgalmukról 

7.) Rendszeresen ellenőrzi a tanulók házi füzeteit, a dolgozatokat, a témazáró feladatlapokat, 

azok javítását, értékelését, a tantárgyi osztályzatokat. 

8.) Vezeti szakterület módszertani fejlesztését, javaslatokat gyűjt a speciális irányok megvá-

lasztására, a használandó tankönyvekre, taneszközökre (tantárgyak, évfolyamok szerint), a 

szakmai előirányzatokhoz elkészítteti a taneszközök rendelési listáját. 

10.) Elbírálja, és az intézményvezetőnek javasolja (nem javasolja) a munkaközösségi tagok 

tantervhez igazodó tanmeneteit, a pedagógusok továbbképzését. 

11.) Ellenőrzi a tantervhez igazodó tanmenetek elkészítését, az időarányos előrehaladást, a 

pedagógiai program céljainak és feladatainak megvalósítását, az eredményességet, az anyagok 

és eszközök célszerű és takarékos felhasználását. 

12.) Irányítja a tantárgyi és egyéb versenyek szervezését és korrekt lebonyolítását, a tanulók 

felkészítését, segíti tanulók részére tanulmányi, kulturális pályázatok kiírását, elbírálását,  

13.) Gondoskodik a szakkörök, tehetséggondozó önképzőkörök, és felzárkóztató foglalkozá-

sok, tanfolyamok, stb. színvonalas, diák centrikus megtartásáról.  

14.) Ellenőrzi a szakmai felszerelések, a szertárak, laboratóriumok, előadótermek berendezé-

seinek szabályszerű használatát, meggyőződik a tanulók egészség- és balesetvédelmi, tűzren-

dészeti oktatásáról. 

15.) Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi ta-

gok jutalmazására, vagy vezetői felelősségre vonást kezdeményez. 16.) Tájékoztatja az intéz-

ményvezetőt a tantárgyi követelmények teljesítéséről, beszámol a tantestületnek a munkakö-

zösség tevékenységéről. 

 



 

 

 

 

 

 
 III. FELADATKÖRI KAPCSOLATOK 

 Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart azoknak az intézményeknek, szervezeteknek, és hatósá-

goknak az alkalmazottaival, képviselőivel, akiknek együttműködése szükséges feladatainak 

ellátásához.  

 

IV. JOGKÖR, HATÁSKÖR 

Ismerve a megbízatására vonatkozó törvényeket, rendeleteket és intézményvezetői utasításo-

kat, – gyakorolja a jogszabályokban biztosított jogokat. Hatásköre áthúzódik teljes tevékeny-

ség körére. Köteles az intézményvezető (helyettes) figyelmét felhívni az előírásoktól eltérő 

munkavégzésre, magatartásra és állapotokra.  

 

V. FELELŐSSÉGI KÖR 

Szakmai tájékozódása, a pedagógusok rendszeres ellenőrzése és munkájuk szakmai értékelése 

alapozza meg felelős döntéseit, az intézményvezetőnek tett megalapozott javaslatait. Felelős-

sége kiterjed teljes megbízatására és a munkaközösség egész tevékenységére. Aktivitásától és 

kreativitásától, valamint példaadó munkavégzésétől és igényességétől nagymértékben függ az 

egész munkaközösség eredményessége, a tanulók érdekében kifejtett hatékonyság.  

 

Elvégzi mindazokat az osztályfőnöki feladatokat, amelyek a felsoroltakon kívül időszakosan 

adódnak, és amelyeket munkahelyi vezetői feladatkörébe utalnak. 

 

 

Budapest, …………………………… 

            P.H.     

            

                  ………………………………. 

                  intézményvezető 

 

Munkaköri leírásomat ismerem, a munkakörömmel kapcsolatos feladatokat tudomásul 

vettem és megtartásáért felelősséget vállalok. 
 

 

A munkaköri leírásom egy példányát átvettem. 

 

 

Budapest, ……………………………       

              ……………..………………… 

          munkavállaló 



 

 

 

 

Kapja:  Munkavállaló 

  Személyi anyag 

  Irattár 

 
 Budapest  X.  kerületi  

          ÉLTES MÁTYÁS  
 Általános Iskola és Kollégium 

 1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11. 
 Titkárság és fax: 06/1-262-4313 
 : igazgato@eltescentrum.hu  

 
 

 
Iktatószám:................................. 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Munkavégző neve:   ………………………………. 

Munkakör megnevezése: osztályfőnök 

Munkaideje:   heti 40 óra, ebből heti kötelező óra 20 

Munkavégzés helye:  változó, a székhelyen és vagy a tankerületi egység területén 

Közvetlen felettese:  intézményvezető 

Munkáltatója:   tankerület igazgató 

 

Az osztályfőnököt a feladat ellátására az intézményvezető bízza meg. 

A megbízás, a törvényben előírt munkaköri pótlék egy tanévre szól, de több évre meghosz-

szabbítható. 

 

Ez a munkaköri leírás a pedagógus munkaköri leírással együtt érvényes. 

 

A pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri feladatokon túlmenően az osztályfőnök 

további szakmai feladatai és a hatáskörei: 

 

Alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét. Az iskola pedagógiai elvei szerint neveli-

oktatja osztályának tanulóit, a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe véve. 

Együttműködik, összehangolja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, ha szük-

séges, látogatja az órájukat. Észrevételeit, esetleges problémáit az érintett nevelőkkel 

megbeszéli. Eredménytelenség esetén jelzéssel él az iskolai intézményvezető-helyettes, 

illetve az intézményvezető felé. 

Pedagógiai kapcsolatot tart a szülőkkel, a tanítványait nevelő-oktató tanárokkal, nevelőtaná-

rokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel. 
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Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. Külö-

nös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére a gyermekvédelmi felelős, csa-

ládgondozó és pszichológus bevonásával. 

Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát és az ezzel kapcsolatos javaslatait, észrevételeit, 

érveit a nevelőtestület elé terjeszti. 

Szülői értekezletet tart, és rendszeresen tájékoztatja a szülőket gyermekük magatartásáról, ta-

nulmányi előmeneteléről, személyiségfejlődéséről. 

Ellátja az osztállyal kapcsolatos ügyviteli feladatokat – osztálynapló naprakész vezetése, tan-

menetek elkészítése, törzskönyvek, bizonyítványok kitöltése, kiosztása és beszedése át-

vételi elismervény ellenében. Írásban tájékoztatja a szülőket a tartós tankönyvek listájá-

ról, áráról, melyet a tankönyvfelelős állít össze. 

Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az előttük álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, 

valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek megszervezésében. 

Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, kitüntetésére, a DÖK (Diák Önkor-

mányzat) feladatkörére – a tanulók véleményét figyelembe véve. 

Segíti a tanulók pályaválasztását, pályaorientációját, az iskola befejezése utáni életük zökke-

nőmentessé tételét. Segíti a szülőket gyermeküknek a legjobb lehetőség megtalálásában. 

Tervezi, szervezi, irányítja a csoport közösségi életét. 

Naprakészen vezeti a tanulók mulasztásával kapcsolatos nyilvántartásokat, szükség esetén 

jelzéssel él az intézményvezető-helyettes és a gyermekvédelmi felelős felé. 

Minden tanév végén – és egyéb indokolt esetben – elkészíti a tanulók pedagógiai véleményét. 

 

Elvégzi mindazokat az osztályfőnöki feladatokat, amelyek a felsoroltakon kívül időszakosan 

adódnak, és amelyeket munkahelyi vezetői feladatkörébe utalnak. 

 

 

Budapest, …………………………… 

            P.H. 

             

………………………………. 

                intézményvezető 

 

 

 

 

Munkaköri leírásomat ismerem, a munkakörömmel kapcsolatos feladatokat tudomásul 

vettem és megtartásáért felelősséget vállalok. 
 

 

A munkaköri leírásom egy példányát átvettem. 

 

 



 

 

 

Budapest, ……………………………     

……………..………………… 

                          munkavállaló 

 

Kapja:  Munkavállaló 

  Személyi anyag 

  Irattár 

 
Budapest X. kerületi  

ÉLTES MÁTYÁS  
Általános Iskola és Kollégium 

1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11. 
Titkárság és fax:  06/1-262-4313 
:igazgato@eltescentrum.hu 

 
 

 
Iktatószám: ………………………… 

 
 

MUNKAKÖRI  LEÍRÁS 

 

 

Munkavégző neve:  …………………………… 

Munkakör megnevezése:  gyógypedagógus, tanár 

Munkaideje:   heti 40 óra, ebből heti kötelező óra 20 

Munkavégzés helye:  változó, a székhelyen és vagy a tankerületi egység területén 

Közvetlen felettese: intézményvezető 

Munkáltatója:   tankerület igazgató 

 

 

A pedagógus kötelességei: 

 1. A pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése-oktatása. A tanulók fejlődé-

sének figyelemmel kísérése és segítése. 

 2. Rendszeresen tájékoztassa a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről. Hívja 

fel a szülő figyelmét, ha gyermeke jogainak megóvása, vagy fejlődésének elősegítése 

érdekében intézkedést tart szükségesnek. 

 3. Legyen segítőkész problémáik megoldásában. 

 4 Nevelő-oktató munkája során az ismereteket tárgyilagosan, többoldalúan a tanulók 

számára érthető módon közvetítse. 

 5. A gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait minden helyzetben tartsa tisztelet-

ben. 

 6. Nevelő-oktató munkája során vegye figyelembe a tanuló egyéni képességét, tehetsé-

gét, fejlődésének ütemét, szociális helyzetét, fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a ta-

nulók képességének, tehetségének kibontakozását, illetve a bármilyen okból hátrányos 

helyzetben lévő gyermek felzárkóztatását. 
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 7. Az egészségügyi és a testi épség megőrzéséhez szükséges ismereteket adja át és győ-

ződjön meg azok elsajátításáról. 

 8. Ha a tanuló balesetet szenved, vagy annak veszélye fennáll, azonnal tegye meg a szük-

séges intézkedéseket. 

 9. Működjön közre a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló fejlődé-

sét veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában és megszüntetésében. 

12. Köteles megismerni az intézmény alapdokumentumait, szabályzatait, és betartani az 

azokban lévő, rá vonatkozó előírásokat, munkáját a kitűzött célok és feladatok érdeké-

ben végezni. 

13. Feladatai végrehajtása során törekednie kell a színvonalas munkavégzésre, nevelő-

oktató munkája eredményességére. 

14. Munkája során partneri, korrekt együttműködésre kell törekednie az intézmény min-

den dolgozójával. 

15. Köteles megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a hivatali 

titkokat, és minden olyan információt, adatot, amely ronthatja a munkatársak, a tanu-

lók, és az intézmény megítélését. 

16. A tanulók füzeteit, munkáját rendszeresen, folyamatosan ellenőrzi, láttamozza, a hibá-

kat javítja és jelzi a hiányosságokat. 

17. Az iskolai rendezvényeken, részvétele kötelező. Távolmaradásának okáról köteles 

munkahelyi vezetőjét tájékoztatni. 

18. A tanítási időn kívül, a tanév programjának megfelelően, szakmai tanácskozásokon, 

értekezleteken vesz részt. 

19. Ügyeletet, helyettesítést vállal, és a rábízott feladatokat legjobb szakmai tudása szerint 

elvégzi. 

20. A személyi adataiban történt változást - név, lakcím, stb. - valamint szabadsága idején, 

tartózkodási helyét, köteles az intézményvezetőnek bejelenteni. 

21. A tanítástól való távolmaradása esetén, időben értesíti az intézményvezető-helyettest, 

vagy az intézményvezetőt, és gondoskodik tanügyi dokumentumainak hozzáférhetősé-

géről. 

22. Az átvett eszközöket megőrzi, megóvja, hiányuk esetén, selejtezésükig, anyagi fele-

lősséggel tartozik azokért. 

23. Végre kell hajtania azokat a munkakörével összefüggő feladatokat, amelyekre közvet-

len felettese, vagy szakmai irányítója utasítja. 
 

A pedagógus jogai: 

 1. A pedagógiai program alapján meghatározza a tananyagot, és kiválassza a nevelés - 

oktatás módszereit. 

 2. A szakmai munkaközösség vezetőjének, és az intézményvezető-helyettes véleményé-

nek meghallgatásával, az intézményvezető jóváhagyásával, kiválasztja az alkalmazott 

taneszközöket, tankönyveket és tanulási segédleteket. 

 3. Irányítsa és értékelje a tanulók munkáját és minősítse a tanulók tudását, teljesítményét. 

 4. A nevelőtestület tagjaként részt vegyen az iskola pedagógiai programjának, és helyi 

tantervének elkészítésében, és gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. 

 5. Hozzájusson a munkájához szükséges szakmai ismeretekhez. 



 

 

 

 6. Ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa, részt 

vegyen pedagógiai kísérletekben, tudományos kutató munkákban.  

 7. Szakmai egyesületek, kamarák tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, regi-

onális és országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában. 

 8. Személyét, mint a pedagógus közösség tagját, megbecsüljék, személyiségi jogait tisz-

teletben tartsák, nevelő - oktató munkáját elismerjék. 
  

A pedagógus feladatai: 

1. A pedagógus alaptevékenysége azokat a tanórai és tanórán kívüli teendőket foglalja ma-

gában, amelyek az intézmény nevelő-oktató munkáját végző minden nevelőre kötelezően 

vonatkoznak. 

 2. Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. 

 3. Alkotó módon részt vállal:   

  -  a nevelőtestület újszerű törekvéseiből, 

  -  a közös vállalások teljesítéséből, 

  -  az ünnepélyek és megemlékezések rendezéséből, 

  -  az iskola hagyományainak ápolásából, 

  -  a tanulók folyamatos felzárkóztatásából, 

  -  a tehetséggondozást szolgáló feladatokból, 

  -  a pályaválasztási feladatokból, 

  -  a gyermekvédelmi tevékenységből, 

  -  a tanulók egész napos foglalkoztatásának tervezéséből,  

     szervezéséből, irányításából. 

  -  az iskolai élet demokratizmusának fejlesztéséből. 

 4. Tanítási, foglalkozási órán minőségi munkát végez, azokra tervszerűen és rendszere-

sen felkészül. 

 5. Önképzéssel, továbbképzéssel, munkaközösségi munkában való aktív részvétellel bő-

víti, frissíti szakmai ismereteit. 

 6. Részt vesz, és alkotó módon közreműködik, a nevelő-oktató munkával összefüggő 

megbeszéléseken, értekezleteken. 

 7. Elvégzi azokat az adminisztrációs és szervezési munkákat, amelyeket az intézmény 

nevelő-oktató munkája tesz szükségessé, illetve az érvényben lévő jogszabályok előír-

nak. 

 8. Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik, tanmenetét az 

intézményvezető által meghatározott időpontban, ha szükséges a munkaközösség ve-

zető véleményével, az intézményvezető-helyettesnek jóváhagyásra bemutatja. 

 Saját tanmenettel minden pedagógusnak rendelkeznie kell, melyet ellenőrzéskor kérés-

re be kell mutatni. 

 9. Korrekt kapcsolattartásra törekszik a szülőkkel, szülőértekezleteket vezet nyíltnapot és 

fogadóórát tart. 

10. Az intézmény egészére kötelezően háruló feladatokból, az intézményen belüli szakért-

elem, és egyenlő teherviselés elvei alapján kell vállalnia.  

 Ezek a pedagógiai többletmunkák a következők lehetnek:    

  -  osztályvezetői, osztályfőnöki munka, 



 

 

 

  -  versenyekre való felkészítés, 

  -  egyes, óraszámmal is kifejezhető feladatok, pl. egyéni fejlesztés, 

     helyettesítés, szakköri munka, tanulmányi kirándulás,  

     tanulókísérés, tábori ügyelet, stb. 

  -  szertárak, szaktantermek, osztályok fejlesztése, rendezése, 

  -  a munkavédelmi és tűzvédelmi munka segítése, 

  -  közreműködés az intézmény selejtezési feladataiban. 

11. Az intézmény munkatervében szereplő feladatokat, egyéni megbízásait, vállalásait leg-

jobb szaktudása szerint látja el. 

12. Nevelő-oktató munkája során felhasznál minden eszközt, felszerelést, tanszert, tan-

könyvet, segédanyagot, munkafüzetet, munkalapot, szemléltető eszközt és képet stb., 

amely a tanulók differenciált egyéni fejlesztéséhez, személyiségük kibontakoztatásá-

hoz szükséges. 

13. Munkája vagy munkaköre során felmerült problémáival megkeresi közvetlen és/vagy 

szakmai feletteseit. 
 

Munkakörülmények: 

1. A pedagógusnak a nevelői szobában az adminisztratív feladatok elvégzésére, saját író-

asztal áll rendelkezésére. 

2. Hivatalos teendőihez számítógép használatot és fénymásolási lehetőséget vehet igény-

be. Továbbá szakmai tevékenységéhez használhatja az intézmény könyvtárát és videó 

berendezéseit. 

 

Elvégzi mindazokat a munkakörével kapcsolatos feladatokat, amelyeket a szakmai-vezető, 

és/vagy az intézményvezető feladatkörébe utal. 

 

 

Budapest, …………………………… 

            P.H. 

          

………………………………. 

                      intézményvezető 

 

 

 

 

Munkaköri leírásomat ismerem, a munkakörömmel kapcsolatos feladatokat tudomásul 

vettem és megtartásáért felelősséget vállalok. 

 

 

A munkaköri leírásom egy példányát átvettem. 

 

 

Budapest, ……………………………     

……………..………………… 

         munkavállaló 

 



 

 

 

 

 

Kapja:  Munkavállaló 

  Személyi anyag 

  Irattár 

 

 

 

 

Budapest X. kerületi  
ÉLTES MÁTYÁS  

Általános Iskola és Kollégium 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11. 

Titkárság és fax:  06/1-262-4313 
:igazgato@eltescentrum.hu 

 
 

 

 

Iktatószám:  ................................. 
 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 
Munkavállaló neve:  …………………………………………. 

Munkakör megnevezése: gyógypedagógus, délutános nevelő 

Munkaideje:   heti 40 óra, ebből heti kötelező óra 20 

Munkavégzés helye:  változó, a székhelyen és vagy a tankerületi egység területén 

Közvetlen felettese:  intézményvezető 

Munkáltatója:   tankerület igazgató 

 
   

A beosztás definíciója: A tanulók délutáni foglalkozását tervező, szervező, irányító, megfele-

lő végzettségű pedagógus. 

 

I. Általános feladatleírás: Feladata, hogy a rábízott csoport foglalkozását megtervezze, 

megszervezze, munkáját és iskolai életét irányítsa. Gondoskodjék a Házirend be-

tartásáról; külső programok esetén a gyerekek személyes biztonságáról. 

 

      II. A beosztás kapcsolatrendszere: 

 Együttműködik az osztályfőnökkel, a DÖK segítő tanárral, gyermekvédelmi felelőssel, 

a konyhai dolgozókkal, a portaszolgálattal. 
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 Állandó kapcsolatot tart az alkalmi foglalkozást tartó pedagógusokkal (fejlesztőpeda-

gógus, logopédus, gyógytestnevelő, szakkörvezetők). 

 

III. Beosztásából adódó konkrét feladatai: 

 Megtervezi, elkészíti és jóváhagyásra benyújtja csoportja éves munkaprogramját. 

 Pedagógiai, pszichológiai tudását folyamatosan gyarapítja. 

 Rendszeresen figyelemmel kíséri a napközis tanulók mozgását, hiányzásukat azonnal 

jelzi a szülők felé. 

 Felelős a diákok házi feladatának elkészítéséért. 

 Gondot fordít a helyes tanulási módszerek kialakításában. 

 Rendszeresen készül szabadidős foglalkozásokkal, amelyek a csoportjának fejlesztését 

szolgálják. 

 Udvari szabadidős foglalkozásokon állandóan a csoportjával köteles lenni. 

 Részt vesz az osztály szülői értekezletein, fogadóórát tart. 

 Jelzi a szülők felé a napközis térítési díjak befizetésének időpontját, tájékozódik a be-

fizetések megtörténtéről. 

 A napközis tanulók térítési díját a befizetés napjain az első tanítási óra előtt összegyűj-

ti, a jelzett összeg meglétéről a tanuló jelenlétében meggyőződik. Az összegyűjtött dí-

jakat névsorral együtt az irodában leadja. 

 Figyelemmel kíséri a pótlandó játékokat és eszközöket. Jelzi a szertárfejlesztési igényt 

a munkaközösség-vezetőnek. 

 Osztálykirándulások és rendezvények alkalmával kíséri csoportját. 

 Adminisztrációs teendőit, jelentési kötelezettségeit határidőre és a kért minőségben el-

látja. 

 Osztályfőnöki helyettesi feladatot lát el csoportjának osztályában. 

 Részt vállal a nevelőtestületre háruló egyéb feladatokból: ügyelet, rendezvények, he-

lyettesítés, tábori beosztás. 

 Leltárilag felelős az osztályteremért, az öltözőszekrények állapotáért. 

 

IV. Ellenőrzési, értékelési jogköre: Csoportja munkájára terjed ki. 

 

V. Elvárások a beosztással kapcsolatban: 

 Magas színvonalú pedagógiai, pszichológiai tudás. 

 Az intézmény pozitív megítélésének gazdagítása személyes példamutatással (szakmai 

felkészültség, beszédstílus, megjelenés). 

 A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítésében és a végrehajtásában való 

aktív részvétel. A közös döntések következetes képviselete. 

 Igényesség, alaposság és megbízhatóság a munkavégzésben. 



 

 

 

 Részvétel valamennyi nevelőtestületi és munkaértekezleten, valamint iskolai ünnepé-

lyeken. 

 Továbbképzés, önképzés. 

 Családias légkör kialakítása a csoporton belül. 

 A tanulók, szülők és a dolgozók személyiségi jogait érintő információkat, különösen a 

munkája során tudomására jutott adatokat megőrzi. 

 

VI. Adminisztrációs feladatok: 

1. A foglalkozási és csoportnaplók vezetése. 

 

Elvégzi mindazokat a munkakörével kapcsolatos feladatokat, amelyeket a szakmai-vezető, 

és/vagy az intézményvezető feladatkörébe utal. 

 

 

Budapest, …………………………… 

            P.H. 

          

………………………………. 

                     intézményvezető 

 

 

 

 

Munkaköri leírásomat ismerem, a munkakörömmel kapcsolatos feladatokat tudomásul 

vettem és megtartásáért felelősséget vállalok. 
 

 

A munkaköri leírásom egy példányát átvettem. 

 

 

Budapest, ……………………………    

        ……………..………………… 

         munkavállaló 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapja:  Munkavállaló 

  Személyi anyag 

  Irattár 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Budapest X. kerületi  

ÉLTES MÁTYÁS  
Általános Iskola és Kollégium 

1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11. 
Titkárság és fax:  06/1-262-4313 
:igazgato@eltescentrum.hu 

 
 

 
Iktatószám: ………………………… 

 
 

MUNKAKÖRI  LEÍRÁS 

 

 

Munkavégző neve:  …………………………… 

Munkakör megnevezése:  fejlesztő pedagógus 

Munkaideje:   heti 40 óra, ebből heti kötelező óra 20 

Munkavégzés helye:  változó, a székhelyen és vagy a tankerületi egység területén 

Közvetlen felettese: intézményvezető 

Munkáltatója:   tankerület igazgató 

 

I. Fejlesztő pedagógusi feladatai: 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók esetében – írásbeli intézményközi meg-

állapodás alapján – sérülés-specifikus ellátást biztosít a szakértői véleményekben meg-

fogalmazott, pedagógiai célú habilitációs feladatok végrehajtásához, együttműködve a 

befogadó intézmény pedagógusaival. 

 Egyéni fejlesztési tervet készít. 

 Egyéni fejlődési lapot vezet, melyet tanév végén átad az intézmény vezetőjének.  

 A tanév végén a fejlesztés eredményét írásban rögzíti az intézmény által rendszeresí-

tett tájékoztatóval.  
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 A fejlesztő foglalkozásról igazolatlanul távolmaradókat jelzi az intézményvezető- he-

lyettesnek és az osztályfőnöknek. 

 Tanév elején a foglalkozáson részt vevő tanulókat kíséri a foglalkozásra. 

 A fejlesztő tevékenységhez tartozó dokumentációt folyamatosan vezeti és elzárva tart-

ja. 

 A foglalkozásokon használt eszközökért anyagi felelősséggel tartozik. 

 Folyamatos kapcsolattartás a pedagógusokkal, a szülőkkel.  

 Szakmai segítségnyújtás a differenciált pedagógiai munka erősítése érdekében, kon-

zultáció, tanácsadás pedagógusok részére. 

 Taneszközök, szakkönyvek kiválasztásának segítése.  

 Differenciált óravezetési technikák, fejlesztő játékok bemutatása. 

 Hospitálás – egyéni megsegítéshez 

 Hozzásegíteni a pedagógusokat, hogy minél jobban megismerjék a sajátos nevelési 

igény fogalmát.  

 
 
Elvégzi mindazokat a munkakörével kapcsolatos feladatokat, amelyeket a szakmai-vezető, 

és/vagy az intézményvezető feladatkörébe utal. 

 

 

Budapest, …………………………… 

            P.H. 

            

               ………………………………. 

                  intézményvezető 

 

 

 

 

Munkaköri leírásomat ismerem, a munkakörömmel kapcsolatos feladatokat tudomásul 

vettem és megtartásáért felelősséget vállalok. 

 

 

A munkaköri leírásom egy példányát átvettem. 

 

 

Budapest, ……………………………       

              ……………..………………… 

          munkavállaló 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Kapja:  Munkavállaló 

  Személyi anyag 

  Irattár 

 

 

 

 

        Budapest X. kerületi  
 ÉLTES MÁTYÁS  

 Általános Iskola és Kollégium 
 1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11. 

 Titkárság és fax: 06/1-262-4313 
            igazgato@eltescentrum.hu  

 
 

 

Iktatószám: ………………………… 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

Munkavégző neve:  …………………………………………………. 

Munkakör megnevezése: pszichológus  

Munkaideje:    heti 40 óra, ebből heti kötelező óra 22 

Munkavégzés helye:  változó, a székhelyen és vagy a tankerületi egység területén  

Közvetlen felettese:   intézményvezető 

Munkáltatója:  tankerület igazgató 

 

 

1. A munkakör betöltéséhez szükséges szakmai végzettség: Pszichológus egyetemi 

diploma 

 

2. Munkaidő: 

2.1. A heti kötelező óraszám keretében elvégzendő tevékenység: 

 egyéni és csoportos foglalkozások gyermekekkel/fiatal felnőttekkel 

 konzultáció gyermekfelügyelőkkel, nevelőkkel, iskolai pedagógusokkal, 

szakmai vezető 

 külső terápiás helyekkel való konzultáció 

 családi konzultáció 

 adminisztráció 

2.2. A fennmaradó munkaidő keretében elvégzendő tevékenység: 
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 részvétel értekezleteken, stáb-üléseken 

 önképzés, részvétel továbbképzéseken, konferenciákon 

 felkészülés a heti kötelező óraszám keretében elvégzendő tevékenysé-

gekre 

 

3. Munkabeosztás: 

A munkaidő kezdetének, végének meghatározása illetve a napi munka beosztása a 

szükségletek függvényében közös megegyezésen alapul. 

 

 

4. Munkaköri feladatok: 

Mindenkori munkavégzésében a Pszichológus Szakmai Etikai Kódex alapelvei az 

irányadóak. Ez ellenőrzési és beszámolási kötelezettségeinek tartalmi vonatkozásaira 

különösen érvényes.  

 

4.1. Szakmai feladatok: 

 kapcsolatfelvétel az újonnan bekerülő gyerekekkel, felmérésük pszicho-

lógiai szempontból 

 pszichológiai vizsgálatok a rendelkezésre álló diagnosztikai eszközök 

függvényében 

 tanácsadás jellegű munka (pályaorientáció, életvezetési tanácsadás, drog-

prevenció, konfliktuskezelés, beilleszkedési problémák kezelése, krízis-

intervenció, önismeret-fejlesztés, döntéselőkészítés, stb.) 

 megfigyelés 

 nondirektív csoportok szervezése, működtetése (kreatív csoportok, film-

klub, stb.) 

 szülő-gyerek, gyerek-gyerek, gyerek-nevelő mediáció 

 közösségépítés a gyerekek illetve a gyerekek és a felnőttek között 

 esetmegbeszéléseken való részvétel, felkérésre azok vezetése, részvétel a 

helyzetfelmérésben és a cselekvési stratégiák kidolgozásában 

 konzultáció a gyermekek ellátását biztosító szakemberek csoportjával 

(szakmai vezető, nevelők, gyermekfelügyelők, iskolai pedagógusok). 

 

4.2 Adminisztrációs feladatok: 

 a pszichológus saját felhasználású esetvezetési-dokumentációjának el-

készítési módja, rendszeressége, formája, tartalma az adott pszicholó-

gus autonóm hatásköre. 

 a külső felhasználású feljegyzések elkészítésének rendszerességét a 

szükségletek, a törvényi előírások, illetve külön felkérések határozzák 

meg. Azok formája, tartalma az adott pszichológus autonóm hatásköre. 

 



 

 

 

Az elkészített írásos anyagok, teszteredmények, rajzok tárolása az adatvédelem köve-

telményeinek megfelelően megőrizendők, ehhez zárható szekrény/szoba, saját felhasz-

nálású számítógép szükséges. 

 

5. Egyéb feladatok: 

 szupervízión való részvétel 

 aktív szakmai kapcsolatépítés  

 pszichológiai kultúra terjesztése 

 kutatás 

 önképzés 

 kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás egyéb terápiás intézményekkel vagy 

egyéb ellátó intézményekkel (pszichiátriai ambulancia, kórházi pszichiát-

riai osztály, nevelési tanácsadó, gyermekjóléti szolgálat, óvoda, iskola) 

 

6. Együttműködés: 

A pszichológus köteles együttműködni közvetlen munkatársaival, az intézmény más 

dolgozóival annak érdekében, hogy az intézmény a gyermekvédelmi feladatait színvo-

nalasan tudja ellátni. 

Szükséges esetben a pszichológus munkájának hatékonyságnövelése érdekében együtt-

működik a külső szakellátó szervekkel, valamint a közoktatási és kulturális intézmé-

nyekkel. 

 

7. Kötelességek és felelőségek: 

Mindenkor a gondozott érdekeit érvényesítve köteles tevékenykedni. Tevékenysége so-

rán tudomására jutott, a gondozott személyiségi jogait érintő adatok és tények kezelésé-

re, továbbítására és nyilvánosságra hozatalára a személyes adatok védelméről szóló tör-

vényben és a Pszichológus Szakmai Etikai Kódexben foglaltakat minden körülmények 

között biztosítania kell. 

A pszichológus legjobb tudása szerint segíti a gondozottak fejlődését, szocializációját, 

testi-lelki, szellemi jóllétüket.  

 

8. Munkakörülmények: 

Hivatalos teendőihez számítógép használatot és fénymásolási lehetőséget vehet igénybe. 

Továbbá szakmai tevékenységéhez használhatja az intézmény könyvtárát és videó be-

rendezéseit. 

 

Elvégzi mindazokat a munkakörével kapcsolatos feladatokat, amelyeket a szakmai-vezető, 

és/vagy az intézményvezető feladatkörébe utal. 

 

Budapest, …………………………… 

 

            P.H. 

          

………………………………. 

                intézményvezető 



 

 

 

 

Munkaköri leírásomat ismerem, a munkakörömmel kapcsolatos feladatokat tudomásul 

vettem és megtartásáért felelősséget vállalok. 

 

A munkaköri leírásom egy példányát átvettem. 

 

Budapest, ……………………………       

                  

……………..………………… 

            munkavállaló 

 

Kapja:  Munkavállaló 

  Személyi anyag 

  Irattár 
 

Budapest X. kerületi  
ÉLTES MÁTYÁS  

Általános Iskola és Kollégium 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11. 

Titkárság és fax:  06/1-262-4313 
:igazgato@eltescentrum.hu 

 
 

 

 

Iktatószám:  ................................. 
 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 
Munkavállaló neve:  …………………………………………. 

Munkakör megnevezése: gyógypedagógiai asszisztens 

Munkaideje:   heti 40 óra (napi munkaidő 8.00-16.00)  

Munkavégzés helye:  változó, a székhelyen és vagy a tankerületi egység területén 

Közvetlen felettese:  intézményvezető 

Munkáltatója:   tankerület igazgató 

 

I. Gyógypedagógiával kapcsolatos feladatok 

1. Tevékenysége során a gyógypedagógus irányításával segíti a pedagógusok munkáját. 

2. A tanulók fogyatékosságának jellegét és mértékét figyelembe véve ellátja a gyógypedagó-

gus által meghatározott feladatokat, a gyógypedagógus által meghatározott pedagógiai 

feladat ellátási mód szerint. 

3. A gyógypedagógiai asszisztens mind felkészültségében, mind személyiségében alkalmas-

nak kell lenni a felelősségteljes, gyermekközpontú munkavégzésre. 

II. Együttműködés a szülőkkel 

1. Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanuló személyiségének fejlesztésében, ké-

pességeinek kibontakoztatásában. 
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2. A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő munkáját a tanulóközösség kialakítá-

sa, fejlesztése során. 

3. Feladatának ellátása során tiszteletben tartja a szülőknek azt a jogát, hogy vallási és világ-

nézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek gyerme-

keik. 

III. A gyógypedagógiai nevelésével kapcsolatos általános feladatok 

1. Közreműködik az iskolai gyógypedagógus tevékenységében, ellátja a gyógypedagógus 

utasításai alapján az egyes iskolai, illetve a diákotthoni nevelési feladatokat. 

2. Segíti a tanuló képességbeli fogyatékosságának meghatározását, a tanulóval való foglal-

kozás során szerzett tapasztalataival segíti a gyógypedagógus véleményalkotását. 

3. Megismeri az adott tanulóra megállapított fejlesztőterápiás feladatokat, s azokat a gyógy-

pedagógus utasítása alapján alkalmazza a tanulóval való foglalkozás során. 

4. Segíti a gyógypedagógus tanuló fejlődésével kapcsolatos elemzés-készítési tevékenységét. 

5. Támogatja a tanuló segédeszköz-használatát. 

6. A gyógypedagógus irányításával közreműködik 

a. a tanuló értelmi képességének fejlesztésével, 

b. a beszédfejlesztéssel, 

c. a mozgásneveléssel, valamint 

d. a viselkedési zavarokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásában. 

IV. A tanulók nevelésével kapcsolatos általános feladatok 

1. Közreműködik a tanuló testi épségének megóvásában, erkölcsi védelmében, személyisé-

gének fejlesztésében. 

2. A tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismeretek átadá-

sát segíti, és ezek elsajátításáról meggyőződik; ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenved, 

vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megteszi. 

3. Közreműködik a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló fejlődését ve-

szélyeztető körülmények feltárásában, megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulá-

sának megelőzésében. 

4. A tanuló életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a közösségi együtt-

működés magatartási szabályait, és törekszik azok betartására. 

5. A szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire kompetencia határainak betartásával, érdemi 

választ ad. 

6. Tevékenysége során a tanulók és a szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja. 

7. A tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 

V. Egyéb sajátos feladatok 

1. Részt vesz a tanulók napirendjének összeállításában. Közreműködik a napirend szerinti 

tennivalók meghatározásában a házirend betartásáért 

2. Részt vesz az intézmény környezetének alakításában, szépítésében. 

3. Tanítási szünetben ellátja az ügyeletet igénybevevő tanulók felügyeletét, a külső és belső 

szabadidős programok szervezését. 

4. Szükség szerint elvégzi a kollégiumban a nevelőmunka segítését, a gyermekek és fiatalok 

felügyeletét, programszervezését. 

5. A megadott határidőre és tartalommal teljesíti a tőle elvárt adminisztrációs feladatokat. 

VI.  Pedagógust közvetlenül segítő feladatok 



 

 

 

1. Ellátja a szakszerű ügyeletet, gyermekfelügyeletet, tervezi, szervezi, segíti, illetve szükség 

szerint levezeti a szabadidős foglalkozásokat. A szabadidős programok során ellátja az 

egyéni és csoportos tanulókísérési feladatokat. 

2. Közreműködik a foglalkozáshoz, tanórához szükséges szemléltető eszközök, munka- és 

feladatlapok készítésében. 

3. A pedagógus által kijelölt korrekciós, sérülés-specifikus feladatokat irányítja, illetve önál-

lóan végrehajtatja, begyakoroltatja. 

4. A beilleszkedési problémákat megoldja, illetve segíti ezek megelőzését. 

5. Ellátja mindazokat a gyermekvédelmi feladatokat, amelyeket számára a gyógypedagógus 

átruház.  

1. A szaktanár igényei alapján közreműködik teremrendezési feladatok ellátásában. 

2. Segít biztosítani a tanulók tanulásához és munkatevékenységeihez kapcsolódó teendők 

osztálytermi és udvari feltételeit. 

 

VII. Felelőssége, kiemelt kötelezettsége 

1. Köteles a napi munkáját a tőle elvárható legjobb szaktudással teljesíteni. 

2. Köteles az eredményes szakmai munka teljesítéséhez szükséges tanfolyamokon, tovább-

képzéseken részt venni. 

3. Köteles betartani és betartatni a munka és balesetvédelmi előírásokat. 

4. A tevékenysége során tudomására jutott, a gyermekek és fiatalok személyiségi jogait érin-

tő adatok és tények kezelésére, továbbítására és nyilvánosságra hozatalára a személyes 

adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló hatályos jogszabályok-

ban foglaltakat minden körülmények között biztosítania kell. 

5. Érvényesítenie kell azon alapelvet, hogy az intézményben elhelyezett minden kiskorú és 

fiatal nemre, származásra, felekezetre tekintet nélkül egyenlő elbírálásban kell hogy része-

süljön.  

6. Munkavégzése során a munkakörére hatályosan vonatkozó törvényeket, és végrehajtási 

rendeleteket, valamint az intézmény szabályzataiban rögzítetteket maradéktalanul be kell 

tartania.  

7. Felelős azért, hogy a rábízott gyermekek és fiatalok felügyelet nélkül ne maradjanak. 

8. Felelősséggel tartozik a csoport leltárért. Feladata a leltár alapján felvett készletek meg-

óvásának, megőrzésének biztosítása. 

9. Amennyiben a gyermek vagy fiatal balesetet szenved vagy rosszullét, eszméletvesztés kö-

vetkezik be nála, az alábbi intézkedéseket kell tennie:  

9.1. Elsősegélyben kell részesítenie, orvost kell hívnia. 

9.2. A balesetet okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie. 

9.3. Az észlelést követően haladéktalanul jeleznie kell az ügyeletes vezetőnek és az         

intézmény vezetőjének.  

9.4. Ha bizonytalan abban, hogy mit kell tennie, akkor haladéktalanul orvost kell hívnia és 

a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. 

 

VIII. Munkakörülmények: 

1. A tanteremben illetve a nevelői szobában lehetősége van az adminisztratív feladatok el-

végzésére.  

2. Szakmai munkájához telefonálási és fénymásolási lehetőség az iskolai arra kijelölt helyi-

ségeiben.  

3. Tevékenysége során korlátlan mértékben használhatja a szakmai könyvtárat. 

 

Elvégzi mindazokat a munkakörével kapcsolatos feladatokat, amelyeket a szakmai-vezető, 

és/vagy az intézményvezető feladatkörébe utal. 



 

 

 

 

Budapest, …………………………… 

            P.H. 

          

………………………………. 

                 intézményvezető 

 

Munkaköri leírásomat ismerem, a munkakörömmel kapcsolatos feladatokat tudomásul 

vettem és megtartásáért felelősséget vállalok. 
 

A munkaköri leírásom egy példányát átvettem. 

 

Budapest, ……………………………     

……………..………………… 

         munkavállaló 

 

 

 

Kapja:  Munkavállaló 

  Személyi anyag 

  Irattár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest X. kerületi  
ÉLTES MÁTYÁS  

Általános Iskola és Kollégium 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11. 

Titkárság és fax:  06/1-262-4313 
:igazgato@eltescentrum.hu 

 
 

 

Iktatószám: ………………………… 
 
 

1. MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

Munkavégző neve:  …………………………………………………. 

Munkakör megnevezése: kollégiumi nevelő  

Munkaideje:    heti 40 óra, ebből heti kötelező óra 22 

Munkáját megszakítás nélküli munkarendben, napi egyenlőtlen 

munkaidő beosztás alapján végzi. 

Munkavégzés helye:  változó, a székhelyen és vagy a tankerületi egység területén  

Közvetlen felettese:   intézményvezető 

Munkáltatója:  tankerület igazgató 

 

 

I.  Főbb feladatai, felelősségei: 

 

1. Szervezi és irányítja a tanulási, nevelési, gondozási, szabadidős tevékenységeket, a szü-

lőkkel, hozzátartozókkal történő kapcsolattartást.  

2. Érvényesíti a diákotthon házirendjének betartását, betartatását. 

3. Kiemelt feladata a csoportba újonnan érkező gyermek szakszerű befogadása, beilleszke-

désének sokoldalú segítése. 

4. Bevonja a gyerekeket célzott fejlesztő, terápiás és egyéb szabadidős foglalkozásokba. 

mailto:igazgato@eltescentrum.hu


 

 

 

5. Irányítja és segíti a diákotthonba, mint intézményi szervezeti egységbe, a hozzá beosztott 

dolgozókat.  

6. Felelősséggel tartozik a diákotthonban dolgozók és az ellátást, elhelyezést igénybe vevő 

gyermekek megfelelő tájékoztatásáért.  

7. Köteles a nevelői értekezleteken elhangzottakról, az intézményvezető, a szakmai vezető 

intézményvezető-helyettes, és az egészségügyi dolgozó által adott információkat továbbí-

tani beosztottainak.  

8. Köteles továbbá az intézményegységben dolgozók közötti információáramlást megszer-

vezni és biztosítani.  

9. A munka végzése során tartsa tiszteletben a gyermeki és emberi jogokat, kiemelten kezel-

je a szakmai titoktartás kötelezettségét. Sajátítsa el a kulturált viselkedés, a kapcsolatte-

remtés és a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, nehezen nevelhető gyermekekkel, illetve 

fiatalokkal történő bánásmód alapszabályait, módszereit, etikáját. 

10. Alakítson ki jó kapcsolatot, a rábízott gyerekekkel, az Őket nevelő-oktató dolgozókkal, a 

szülőkkel, és különösen a hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett családokkal.  

11. Tartsa be és tartassa be a gyerekekkel és a melléjük beosztott dolgozókkal a Házirendet és 

a Szervezeti Működési Szabályzat rá vonatkozó részeit, a tűzvédelmi, baleset- és munka-

védelmi előírásokat, intézményvezetői utasításokat és egyéb szabályzatokat.  

12. Óvja az intézmény vagyonát, a rábízott értékekért anyagi felelősséget vállaljon.  

13. Törekedjen az intézmény dolgozóival jó kapcsolatot kialakítani, az intézmény jó mentál-

higiénés légkörét fenntartani, mely elősegíti a gyerekek biztonságérzetét. A gyermekeket 

nem terhelheti rájuk nem tartozó információkkal, nem járathatja le a többi dolgozót előt-

tük.  

14. Erkölcsileg és emberileg pozitív mintát mutasson a gyerekeknek. Tartsa tiszteletben a 

gyerekek személyiségi jogait, gondozásukért, nevelésükért lelkiismeretesen tegyen meg 

mindent. 

15. A gyermekeket fizikálisan nem bántalmazhatja, lelkileg nem terrorizálhatja, sértő, meg-

alázó helyzetbe nem hozhatja őket.  

16. A gyermekeket, illetve az intézmény belső életét érintő információkat illetékteleneknek 

nem adhatja ki.   

17. Személyes életvitele, munkavégzése, legyen példa értékű a gyermekek és fiatalok előtt.  

18. Kötelező óraszámában köteles közvetlenül a gyerekekkel foglalkozni. 

 

II. Részletes feladatai: 

1. Testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődést biztosító, családpótló nevelésben, a szülői 

gondoskodást helyettesítő védelemben részesíti a diákotthonos gyermeket, korrekciós 

neveléssel fejleszti személyiségét.  

2. Rendszeresen konzultál a gyermekek osztályfőnökével, a tanítókkal, a szaktanárokkal, 

más iskolai szakemberekkel, és a szülőkkel. 

3. Jelen van a szülői értekezleteken, fogadó órákon. 

4. Ellenőrzi a gyerekek iskolai felszerelését, szükség esetén az igényeket egyezteti a szü-

lőkkel, illetve a gyermekvédelmi felelőssel.  

5. Gondoskodik a diákotthon berendezési tárgyainak rendeltetésszerű használatáról, az 

esztétikus környezet megteremtéséről és megtartásáról. 

6. Ügyel arra, hogy a gyermekek felügyelet nélkül ne maradjanak. 

7. Tájékozódik a gyermekekkel kapcsolatos adatváltozásokról, a családi környezetben 

bekövetkezett változásokról, a gyermek egészségügyi állapotának változásáról. 

8. Szervezi, elősegíti a valódi gyermek és ifjúsági közösség kialakulását, és fenntartását, a 

családias légkörű gyermekcsoport pedagógiai feltételeinek biztosítását.  



 

 

 

9. A tanulási zavarokkal küzdő növendékek esetén együttműködik a fejlesztőpedagógus-

sal, illetve a korrepetitorral. Köteles az iskolával a gyermekek tanáraival rendszeresen 

tartani a kapcsolatot. Ezt a tevékenységet kötelező óráján felül végzi. Törekszik arra, 

hogy a gyerekek megtanuljanak helyesen tanulni (pontosság, lényegfelismerés, ismere-

tek rendszerezése, érdeklődés, kreativitás, kérdések feltétele, alkalmazás).  

10. Törekszik arra, hogy érdeklődésüket felkeltse, igényt alakít ki az ismeretek szerzésére, 

a kulturális és műveltségbeli értékek megismerésére. Szükség szerint megszervezi és 

segíti a tehetséggondozást.   

11. Szervezi a szabadidős tevékenységeket, irányítja lebonyolítását, együtt játszik a gyere-

kekkel. A kulturális és szakköri programok szervezésében együttműködik a diákotthon 

minden dolgozójával. Vezeti a szabadidős tevékenységeket, (kulturális és technikai 

foglalkozások, beszélgetés, kirándulás, társasjáték, sportfoglalkozás, bevásárlás, prog-

ramra kísérés, stb.).  

12. Támaszt nyújt a gyerekek egyéni lelki problémáinak feldolgozásában, segíti a konflik-

tushelyzetek békés megoldását. A lelki gondozás területén együttműködik az iskola 

pszichológusával.  

13. Felelős a gyermekek testi neveléséért, segíti őket, hogy megfelelő sportolási, testedzési 

lehetőségekhez hozzájussanak.  

14. Biztosítja a gyermek környezetének viszonylagos állandóságát, a személyes tárgyainak 

elhelyezését, azt, hogy a gyermekről legalább évente egy alkalommal az intézményi 

életét bemutató fénykép készüljön.  

15. Irányítja és ellenőrzi a folyamatos gondozási feladatokat. A csoportban dolgozók kö-

zött szétossza a gondozási részfeladatokat, gondoskodik, hogy a részfeladatok ellátásá-

ról a kollegák a megfelelően elássák, ha kell a nyilvántartásokat naprakészen vezessék, 

(ruházati nyilvántartás, tisztítószerek nyilvántartása, stb.) Gondoskodnia kell arról, 

hogy abban az esetben is meg legyen szervezve a gyerekek ellátása, ha éppen azért a 

részterületért felelős kollega távol van.  

16. Gondoskodnia kell róla, hogy minden beosztott dolgozója ismerje személy szerint a 

gyerekek személyes dolgait, tudja melyik az ágya, szekrénye, íróasztala, melyik szobá-

ban lakik stb. 

17.  Irányítja a gyermekek önkiszolgáló munkáját, betartatja a napirendet és törekszik a 

 helyes szokásrend kialakítására, felel a gyermekek gondozottságáért, ruházatukkal va-

ló ellátásáért.  

18. Felel a tisztítószerek biztonságos tárolásáért 

19. Önálló gyermekkíséretet és felügyeletet lát el, mely alatt köteles a rábízott gyerekek 

testi és lelki egészségére vigyázni  

20. A rábízott feladatok ellátásáért erkölcsileg és anyagilag is felelős. 

21. Felel a gyermek hozzátartozóival való kapcsolattartásért, a szülővel, hozzátartozóval 

igyekszik naprakész, nyílt, őszinte, partneri kapcsolatot kiépíteni.  

22. Köteles a gyermekekkel kapcsolatos lényeges információkat a szülőknek és az intéz-

mény vezetőjének tudomására juttatni, különös tekintettel a gyerekek, fiatalok szemé-

lyiség jogaira, és veszélyeztetettségére. Köteles jelenteni, ha a gondozottat bűncselek-

mény éri, vagy ő maga követ el bűncselekményt. 

23. Feladata kivizsgálni az intézményegységében felmerülő magatartási problémákat, a 

Házirend megsértését, a Házirendben szabályozott büntetés kiszabása és betartatása.  

24. Feladata, hogy jó tanulmányi eredményért, segítőkészségéért, csoportban végzett plusz 

munkájáért, stb. jutalmat adjon, vagy javasoljon a gyermekek számára.  

25. Köteles a baleset- és tűzvédelmi előírásokat betartani, a gyerekeket balesetveszélyes 

helyzetektől megóvni. Baleset esetén elsősegélyben részesíteni a balesetet szenvedőt, 

azonnal köteles értesíteni a szülőt, gondviselőt, és a szükséges intézkedéseket megtenni 



 

 

 

(orvos, mentő hívása). Gondoskodik a balesetveszélyes eszközök sürgős megjavításáról 

az intézményvezető, a gazdaságvezető és a karbantartó segítségével.  

26. Ha valamely kiskorú gondozott engedély nélkül távozik az intézményből vagy oda a 

számára elő írt időpontban nem tér vissza, köteles azonnal értesíteni a szülőt, gondvise-

lőt, és az intézmény intézményvezető-helyettesét, illetve intézményvezetőjét. 

27. Köteles a napi munkájára kellő szakmai alapossággal felkészülni, adminisztrációs fel-

adatait a kötelező munkaidején kívül teljesíteni. 

 

III. Adminisztrációs feladatai: 

1. A csoportnapló teljes körű vezetése 

2. Nevelői vélemények, jellemzések pontos, szakszerű, határidőre történő elkészítése 

3. Munkatervi feladatok meghatározására való javaslattétel, illetve a munkaterv betartása 

4. Beszámolók, statisztikák, jelentések, stb. szükség szerinti elkészítése 

5. Köteles az adminisztrációit kellő szakmai alapossággal, pontosan, határidőre elkészíteni, 

és szükség szerint azokat bemutatni, leadni, illetve azokkal elszámolni. 

 

 

 

IV. Helyettesítés rendje: 

1. A diákotthon nevelőjét távolléte esetén a diákotthon másik nevelője, illetve egy másik 

csoportnevelő, vagy egy pedagógus munkakörben dolgozó és/vagy a nevelőmunkát köz-

vetlenül segítő munkakört betöltő alkalmazott helyettesítheti. 

2. A helyettesítést végző személyt a szakmai vezető, illetve a munkáltató jelöli ki. 

3. Szükség szerint ellátja a csoportnevelő helyettesítést az intézmény diákotthoni csoportok-

ban, illetve nevelőmunkát közvetlenül segítő dolgozója esetében.  

 

V. Munkakörülmények: 

1. A nevelőnek a diákotthon nevelői szoba helyiségében lehetősége van az adminisztratív 

feladatok elvégzésére.  

2. Hivatalos teendőihez számítógép használatot és fénymásolási lehetőséget vehet igénybe. 

Továbbá szakmai tevékenységéhez használhatja az intézmény könyvtárát és videó beren-

dezéseit. 

 

 

Elvégzi mindazokat a munkakörével kapcsolatos feladatokat, amelyeket a szakmai-vezető, 

és/vagy az intézményvezető feladatkörébe utal. 

 

 

Budapest, …………………………… 

 

            P.H. 

          

………………………………. 

                   intézményvezető 

 

 

 

 

Munkaköri leírásomat ismerem, a munkakörömmel kapcsolatos feladatokat tudomásul 

vettem és megtartásáért felelősséget vállalok. 
 



 

 

 

 

A munkaköri leírásom egy példányát átvettem. 

 

 

Budapest, ……………………………       

                  

……………..………………… 

         munkavállaló 

 

 

 

Kapja:  Munkavállaló 

  Személyi anyag 

  Irattár 

 

 

 

Budapest X. kerületi  
ÉLTES MÁTYÁS  

Általános Iskola és Kollégium 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11. 

Titkárság és fax:  06/1-262-4313 
:igazgato@eltescentrum.hu 

 
 

 

Iktatószám:............................ 
 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

Munkavégző neve:  …………………………………………………. 

Munkakör megnevezése: gyermek- és ifjúsági felügyelő 

Munkaideje:    40  óra 

    Munkáját megszakítás nélküli munkarendben, négyheti  

     munkaidőkeretben, napi egyenlőtlen munkaidő beosztás alapján  

     végzi. 

Munkavégzés helye:  változó, a székhelyen és vagy a tankerületi egység területén 

Közvetlen felettese:   intézményvezető 

Munkáltatója:  területi igazgató 

 

Feladatai, felelőssége: 

1. Az intézmény munkatársaként mindenkor a gyermekek és fiatalok érdekeit érvényesítve 

köteles tevékenykedni. 

2. A tevékenysége során tudomására jutott, a gyermekek és fiatalok személyiségi jogait érin-

tő adatok és tények kezelésére, továbbítására és nyilvánosságra hozatalára a személyes 

adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló hatályos jogszabályok-

ban foglaltakat minden körülmények között biztosítania kell. 

mailto:igazgato@eltescentrum.hu


 

 

 

3. Érvényesítenie kell azon alapelvet, hogy az intézményben elhelyezett minden kiskorú és 

fiatal nemre, származásra, felekezetre tekintet nélkül egyenlő elbírálásban kell hogy része-

süljön.  

4. Munkavégzése során a munkakörére hatályosan vonatkozó törvényeket, és végrehajtási 

rendeleteket, valamint az intézmény szabályzataiban rögzítetteket maradéktalanul be kell 

tartania.  

5. A szakmai vezető és a csoportnevelő által meghatározott nevelési program megvalósításá-

ban közreműködik, ezáltal biztosítja az együtt élő gyermekközösség fejlődését.  

6. Gyermekfelügyelőként közreműködik valamennyi csoportjában elhelyezett gyermek és 

fiatal teljes körű otthont nyújtó ellátásában. 

7. Felelős azért, hogy a gyermekek és fiatalok engedély nélküli eltávozása, illetve távolma-

radása esetén a felkutatásához szükséges intézkedések haladéktalanul megtörténjenek. 

Ezen belül feladata azonnali bejelentést tenni a rendőrségen és haladéktalanul értesíteni az 

ügyeletes vezetőt, valamint a növendékügyi előadót. 

8. Felelős azért, hogy gyermekek és fiatalok felügyelet nélkül ne maradjanak. 

9. Amennyiben csoportjában a beosztása szerint az ügyeletet ellátó munkatársat felváltó 

személy bármely okból előzetes bejelentés nélkül nem veszi át a szolgálatot, úgy köteles 

az ügyeletes vezetőnek jelezni a problémát. 

10. Párhuzamos szolgálata esetén a csoportvezető nevelő, szakmai vezető által meghatározott 

feladatokat lát el. 

11. A csoportnevelő által meghatározott legalapvetőbb nevelési elvek és normák alapján köte-

les gyermekfelügyelői munkáját végezni. 

12. Köteles együttműködni a csoportjában dolgozó valamennyi munkatársával. 

13. Csoportjában elvégzi, segíti, illetve a csoport összetétele alapján irányítja, felügyeli az éte-

lek elkészítésével, tárolásával, az étkeztetéssel kapcsolatos teendők elvégzését. 

14. A csoportjában lévő teakonyha üzemeltetése során érvényesíti az üzemeltetési szabályo-

kat, betartja és betartatja a tűz- és munkavédelmi előírásokat. 

15. Rendszeres, mindennapi kapcsolatot tart a gyermekekkel, tájékozódik a napi események-

ről, változásokról, a gyermek igényeiről, vágyairól, ezeket folyamatosan követi, lereagál-

ja, munkájához rendszeresen pedagógiai, szakmai tanácsokat és javaslatokat kér a cso-

portnevelőtől, és a szakmai vezetőtől. 

16. Folyamatosan jelen van a gyermekek életében, segíti társas kapcsolataik ápolását, korri-

gálja szocializálatlan viselkedésüket. 

17. Segíti a gyermekek és fiatalok szabadidejének hasznos eltöltését, minden tőle telhetőt 

megtesz tanulmányi előmenetelükért, egészséges fejlődésükért, művelődésükért, érzelmi, 

értelmi és erkölcsi fejlődésükért, kulturált és egészséges életmódjukért. 

18. Tanulmányi segítség keretében gyakoroltat, segít a házi feladatok elkészítésében, a gyer-

mekek és fiatalok ismereteinek bővítésében. 

19. Gondoskodik a csoportjában élő beteg gyermekek és fiatalok egészségügyi ellátásáról az 

ápoló és az orvos javaslatai szerint (szükség esetén biztosítja a folyamatos gyógyszerellá-

tást). Minden egészségügyi problémát haladéktalanul jelez az intézmény ápolójának. 

20. Szolgálati idejében figyelme ki kell, hogy terjedjen a gyermekek és fiatalok által használt 

helyiségek rendjére, tisztaságára, berendezési tárgyai állagmegóvására. 

21. Érvényesíti a csoport Házirendjének és napirendjének betartását, részt vesz a hazautazások 

szervezésében. 

22. A csoporton belül közvetlen munkatársaival együtt kialakítja a családias nevelés tartalmi 

feltételeit. 

23. Megfelelő rugalmassággal alkalmazkodik a változó körülményekhez, a gyermekösszetétel 

változásához, a csoportba újonnan érkező gyermek befogadása kiemelt feladata. 



 

 

 

24. Önálló hagyományokat alakít ki és fogadtat el a csoporton belül, amelyek a gyermekek 

életét családiasabbá teszik. 

25. Az életrendben és a munkaköri leíráson kívül a gyermekfelügyelői kötelmekre vonatkozó-

an az intézmény vezetőjének írásba foglalt határozatai és az intézményvezetői követelmé-

nyek elrendelései is mérvadóak és kötelezőek. Vonatkozik ez a gyermekösszetétel folya-

matos változása miatt a szolgálati beosztások módosítására és egyéb, a nevelő-oktató 

munka segítésével összefüggő, változó feladatokra.  

26. A gyermekek és fiatalok által szolgálati idejében okozott károkért a gyermekekkel és fia-

talokkal együtt egyetemlegesen felelős. Abban az esetben, ha párhuzamos szolgálat idején 

történik károkozás, akkor a szolgálatban lévők közül az viseli az egyetemleges felelőssé-

get, akinek a gyermek és fiatal a közvetlen felügyeletére van bízva. Abban az esetben, ha 

a párhuzamos szolgálat ideje alatt csoporton belül a károkozó gyermek közvetlen felügye-

letét ellátó személy nem lett kijelölve, akkor valamennyi szolgálatban lévő munkatárs és a 

gyermek is egyetemlegesen felel a károkozásért. Minden okozott kárról és rendkívüli 

eseményről jegyzőkönyvet kell felvenni, szükség szerint le kell fotózni, valamint minden 

olyan esetben, amikor ezt az intézmény vezetője elrendeli. A jegyzőkönyvnek tartalmaz-

nia kell elkészítésének helyét, idejét, a jelenlévők felsorolását, az ügy megjelölését, az 

ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat, így különösen az elhangzott nyilatkozatokat, 

a jegyzőkönyv készítőjének aláírását, valamint az eljárás során végig jelenlévő egyik al-

kalmazott aláírását. 

27. A gyermekfelügyelői szolgálat átadását és átvételét szabályszerűen kell végrehajtani az 

élettér teljes ellenőrzésével, a létszám és a tisztaság felülvizsgálatával, a csoporthelyzet 

közlésével, a gyermekek és fiatalok állapotának rövid jellemzésével. 

28. A gyermekfelügyelői szolgálat a gyermekekkel és fiatalokkal kapcsolatos egyéni és cso-

portos tanulószobai, művelődési, kulturális, sport és egyéb foglalkozásokból, program-

szervezésből és a növendékek fejlődéséhez szükséges tevékenységekből áll. Ennek kellő-

en változatosnak, agyermekek aktuális állapotához, életkorához, a személyiségfejlesztés 

követelményeihez és a tervezett feladatokhoz igazodónak kell lennie. 

29. Az éttermi étkezésekre a gyerekeket a megszabott időpontban kell kísérni és ügyelni az 

étkezés kulturáltságára, a gyerekek kulturált viselkedésére. 

30. Köteles a csoport teakonyhájába felvitt élelmiszerek megfelelő tárolásáról, felhasználásá-

ról, kiadagolásáról megfelelő módon gondoskodni.  

31. Köteles a konyhai edényeket tisztán és időben visszajuttatni. 

32. Köteles a csoportétkezések során is betartani és betartatni a kulturált étkezés szokásait. 

Köteles és étkezésekkel kapcsolatos adminisztrációt, pontosan és határidőre elkészíteni és 

leadni. 

33. Krízishelyzetben azonnal a pszichológus vagy az ügyeletes vezető segítségét kell kérnie. 

34. Amennyiben a gyermek vagy fiatal balesetet szenved vagy rosszullét, eszméletvesztés kö-

vetkezik be nála, az alábbi intézkedéseket kell tennie:  

34.1.1. Elsősegélyben kell részesítenie, orvost kell hívnia. 

34.1.2. A balesetet okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie. 

34.1.3. Az észlelést követően haladéktalanul jeleznie kell az ügyeletes vezetőnek és az   

intézmény vezetőjének.  

35. Joga, hogy bármilyen szervezeti, módszertani és eljárási javaslattal éljen az intézmény ve-

zetője felé. 

 

Különleges felelősségek: 

1. Felelős az általa szervezett foglalkozások, művelődési, kulturális és sport programok le-

bonyolításáért, az azokhoz szükséges anyagok, eszközök beszerzéséért, a megfelelő fel-

ügyelet biztosításáért. 



 

 

 

2. Felelős a csoportjában lévő gyermekek programokra való elkíséréséért, külön vezetői el-

rendelés esetén utaztatásukért. 

3. Felelős a csoport lakóterében a közösségi helyiségek és a hálószobák rendjéért, tisztaságá-

ért, esztétikus dekorálásáért. 

4. Felelős a gyermekek tanulmányi felszerelésének rendben tartásáért (füzetek, könyvek be-

kötése, stb.) 

5. A gyermekek iskolai tanórákra, foglalkozásokra, rendezvényekre bocsátása vagy elkíséré-

se során köteles ellenőrizni a szükséges felszerelések meglétét, a gyermek gondozottságát, 

a ruházat állapotát. 

6. Folyamatosan minden nap köteles ellenőrizni a gyermekek tisztálkodását, bőrbetegségek-

re, parazitákra utaló jeleket azonnal jeleznie kell a gyermek szakápolójának. 

7. Amennyiben a gyermekek testén külsérelmi nyomokat fedez fel, annak eredetéről tájéko-

zódnia kell, ismeretlen eredetű hámhorzsolások, sérülések esetén a csoportnevelő és/vagy 

szakmai vezető felé köteles jelezni megfigyeléseit. 

8. Felelős a csoportnormák folyamatos fenntartásáért, súlyos erkölcsi, viselkedési problémá-

kat a csoportnaplóba rögzíti. 

9. Köteles a szakmai vezető és a csoportnevelő által meghatározott gondozással, felügyelet-

tel összefüggő feladatokat maradéktalanul elvégezni.  

10. Amennyiben a gyermekeket ébreszti, abban az esetben köteles időben megszervezni a 

reggeli tisztálkodást és biztosítani a csoport lakókörnyezetének rendbetételét. 

11. Köteles a gyermekeket elkísérni a reggeli étkezéshez és biztosítani a gyermekek megjele-

nését iskolai vagy egyéb foglalkozásokon. 

12. Köteles megkövetelni a rendet és a fegyelmet. 

13. Köteles kéthetente egy alkalommal az ágyneműk tisztasági cseréjét lebonyolítani. 

14. Köteles megerősíteni a gyermeket illemtudó viselkedésében, egymás és a felnőttek iránt 

tanúsított tisztelettudó magatartásában, nyelvi és egyéb iskolai készségeinek fejlődésében, 

a házi szabályok betartásában, felelősségérzetének fejlődésében. 

15. Köteles súlyos indulatrobbanások esetén a problémát higgadtan kezelni, a gyermeket be-

szűkült tudatállapotban „nem nevelni”, fizikai sérülésektől megóvni, ön- és közveszélyes 

állapotban mozgását korlátozni, megnyugtatni, a többi gyermektől elkülöníteni, a körül-

ményekről tájékozódni, s szülő, a csoportnevelő, szakmai vezető, a pszichológus és a 

gyám felé jelezni a problémát. 

16. Köteles a gyermekek állapotában bekövetkezett változásokat haladéktalanul jelezni a cso-

portnevelőnek. 

17. Amennyiben valamely gyermek alvásának fenntartása nehézségekbe ütközik, az éjszakás 

naplóban rögzítenie kell (gyakori ébredés, felületes alvás, nyugtalanság, hánykolódás, ál-

matlanság, stb.) 

18. Amennyiben a gyermek sírva, sikoltozva felriad vagy ébred, meg kell nyugtatni, ezután 

általában visszaalszik, ezt ugyancsak az éjszakás naplóban rögzíteni kell. 

19. Amennyiben a gyermek álmában céltalan cselekvéseket végez, álmában beszél (ez általá-

ban az elalvást követő 3 órában szokott előfordulni), esetleg elhagyja az ágyat, akkor a fo-

kozott sérülésveszély miatt az ágyba türelmesen vissza kell vezetni és ismételten lefektet-

ni. 

20. A fizikális betegségek, fájdalom, láz, rossz közérzet megzavarhatja a gyermek alvását, 

minden esetben az egészségügyi szervezet, illetve az orvos konkrét javaslatának megfele-

lően kell eljárni (szükség esetén lázat csillapítani). 39 C°-os vagy azt meghaladó láz ese-

tén azonnal ki kell hívni az ügyeletes orvost. 

21. Amennyiben az alvás során légzési nehézségeket tapasztal (nehézlégzés, hörgés, fullado-

zás), amely heves nyugtalansággal párosul, azonnal értesíteni kell az ügyeletes orvost. Ki-

vételt képeznek azon asztmás gyermekek, akik számára ennek az állapotnak a kezelésére 



 

 

 

orvosi rendelvényre különböző eszközök állnak rendelkezésükre, ezen eszközök használa-

tában segédkezni kell (spay-k, pumpák, stb.) 

22. Kiemelten fontos biztosítani a nyugodt alvás feltételeit, ezen belül a megfelelő levegő 

hőmérsékletet, a rendet, a fegyelmet. 

23. Serdülőknél különösen kell figyelni az esetleges több éjszakán át fennálló alvászavarokra, 

amelynek tünetei lehetnek: nyugtalanság, elalvási nehézségek, korai ébredések, az alvás-

idő változásai (ezt köteles jelezni az éjszakás naplóban). 

24. Köteles az éjszakai szolgálatot éberen tölteni, a gyermekek nyugodt alvását megzavaró 

körülményekre, problémákra azonnal reagálni. 

25. Kötelező egy éjszakai fényforrást a csoport mosdójának előterében égve hagyni annak ér-

dekében, hogy a gyerekek tudjanak tájékozódni. 

26. A gyermekeknek mindig kell tudnia, hogy pontosan hol tartózkodik. 

27. Az intézmény területén –főleg a nyári időszakban – megjelenő idegen személyeket tapin-

tatosan köteles elküldeni, amennyiben nem hajlandók távozni, ittasak vagy zavarják az in-

tézmény nyugalmát, akkor a rendőrséggel el kell vezettetni őket. 

28. A gyermekek nyugalmát, biztonságos alvási körülményeit minden körülmények között 

biztosítania kell. 

 

Kapcsolatai: 

1. Kapcsolattartása kiemelt jelentőségű a csoportban dolgozó csoportnevelővel, gyermekfe-

lügyelőkkel. A szolgálat átvételekor tájékozódik az aktuális problémákról és történésekről, 

a csoportnevelő szakmai kéréseiről, a gyermekek tartózkodási helyéről, az esetleges beteg 

gyermek ellátásával kapcsolatos teendőkről. 

 

 

Adminisztrációs feladatai: 

1. A foglalkozási és csoportnaplók, illetve az éjszakás napló vezetése. 

2. Jelenléti ív vezetése. 

 

Munkakörülmények: 

4. A nevelői szoba helyiségében lehetősége van az adminisztratív feladatok elvégzésére, 

egyéni beszélgetések és foglalkozások megtartására, konzultációk vezetésére, stb. 

5. Rendelkezésére áll a csoport foglakozásaihoz szükséges eszközök és anyagok tárolására 

a csoport életteréhez kapcsolódó raktárhelyiség. 

6. Tevékenysége során korlátlan mértékben használhatja a szakmai könyvtárat. 

 

 

Elvégzi mindazokat a munkakörével kapcsolatos feladatokat, amelyeket a szakmai-vezető, 

és/vagy az intézményvezető feladatkörébe utal. 

 

 

Budapest, …………………………… 

            P.H. 

          

………………………………. 

                intézményvezető 

 

 

 

 



 

 

 

Munkaköri leírásomat ismerem, a munkakörömmel kapcsolatos feladatokat tudomásul 

vettem és megtartásáért felelősséget vállalok. 
 

 

A munkaköri leírásom egy példányát átvettem. 

 

 

Budapest, ……………………………     

……………..………………… 

         munkavállaló 

 

 

 

Kapja:  Munkavállaló 

  Személyi anyag 

  Irattár 

 

 

Budapest X. kerületi  
ÉLTES MÁTYÁS  

Általános Iskola és Kollégium 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11. 

Titkárság és fax:  06/1-262-4313 
:igazgato@eltescentrum.hu 

 

 
 
 
 
 
 

Iktatószám:………………….. 

 

 

Munkaköri leírás 

 
 

 

Munkavégző neve:…………………………………………………………………….. 

Munkakör megnevezése:   ápolónő és összekötő 

Munkakörhöz kapcsolódó jogállás: egészségügyi végzettség 

Munkaideje:   heti 40 óra (napi munkaidő 7.00-15.00)  

Munkavégzés helye: változó, a székhely egészségügyi részlege (orvosi rendelő), be-

tegszoba, kollégium és vagy a tankerületi egység területén 

Közvetlen felettese:  intézményvezető 

Munkáltatója:  tankerület igazgató 

 

Általános feladatok 

- szűrővizsgálatok elvégzése, időszakos oltások asszisztenciája, dokumentálása, 

- a kollégiumban a betegszobán elhelyezett gyermekek ápolása, 
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- az iskola orvosa által előírt gyógyszerezés, 

- a gyermekek egészségi állapotának folyamatos fegyelemmel kísérése, 

- egészséges életmódra történő nevelés, 

- együttműködés a kollégiumi dolgozókkal, intézményvezető-helyettessel, 

- kapcsolattartás más egészségügyi intézményekkel (szakorvosi rendelő, kórház, stb.), 

- a dolgozók foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálatainak nyilvántartása, ese-

dékes vizsgálatok lebonyolításában való segédkezés 

 

Részletes feladatok 

 

1. Gyógyszerezi a gyermekeket az orvos utasításának megfelelően. 

2. Ellátja a betegszobán fekvők ápolását az adott helyzethez mérten a legmagasabb szín-

vonalon. segít a kollégiumi gyermekek ellátásában, a helyes higiénés szokásaik ki-

alakításában. 

3. Tájékoztatja a szülőt az iskolaorvos által elrendelt szakorvosi vizsgálat helyszínéről 

és időpontjáról. 

4. Fertőtleníti a napi szolgálata ideje alatt használt eszközöket előírások szerint. 

5. Állandó kapcsolatot tart az intézmény kollégiumának nevelő tanáraival, gyermekfe-

lügyelőivel, főleg az éjszakai ügyeletet leadó gyermekfelügyelővel, aki jelzi  

az esetleges problémákat, melyre megteszi a szükséges intézkedéseket, részletes jelen-

tést tesz az intézmény vezetőjének valamint az iskolaorvosnak. 

6. Biztosítja a járó beteg elsősegélynyújtást, minden tevékenységet az ambuláns napló-

ban rögzít és arról a következő napon szóban is referál. 

7. Intézkedik a gyógyszerek beszerzésében. 

8. Felügyel a különlegesen veszélyes gyógyszerek tárolására, gyógyszer-tároló szekrény 

kulcsra történő zárására. 

9. Gondoskodik a műszak végén az ügyeletben lévő gyermekfelügyelő részére az esti 

gyógyszerek átadásáról. 

10. Végrehajtja fertőző megbetegedés gyanújának felmerülésekor a rendeletben előírt 

szabályokat, és minél előbb gondoskodik az orvosi vizsgálatról. 

11. Betartja és betartatja a járványmegelőző rendszabályokat. 

12. Segédkezik az intézeti orvos preventív tevékenységében. Számon tartja a betervezett 

ellenőrzéseket és felkészül rá. 



 

 

 

13. Részt vesz az intézmény higiéniás felügyeletében, észrevételeit az illetékesekkel közli 

és arról az intézet orvosát is értesíti. 

14. Szigorúan betartja az egészségügyi dolgozókra vonatkozó titoktartási kötelezettsé-

get, és az egészségügyi törvény előírásait. 

15. Kezeli a gyermekek egészségügyi lapjait, karbantartja, továbbá az egészségügyi rész-

leg leltárát. Gondoskodik a szükséges igénylései időben történő előkészítéséről és be-

szerzéséről. 

16. Vezeti: 

- a fertőző betegségek füzetét, 

- az ambuláns naplót, 

- az állandó gyógyszeres kezelésben részesülők nyilvántartását, 

- a szülőktől átvett állandó gyógyszerek pontos nevét, adagolását rögzítő átvételi elis-

mervényt. 

Figyelemmel kíséri az egészségügyi Eseménynaplót az állandó gyógyszeres kezelésben 

részesülőkről. 

17. Gondoskodik az egészségügyi részleg zavartalan működéséről, a portán elhelyezett 

egészségügyi láda tartalmának előírásszerű tartalmáról. 

18. Kiegészíti folyamatosan szakmai tudását. Aktívan részt vesz az egészségügyi tevé-

kenységet érintő továbbképzéseken. 

19. Gondot visel saját testi, lelki és szellemi egészségének, valamint érzelmi egyensúlyá-

nak megőrzésére. Ügyel arra, hogy megjelenése mindig rendezett és gondozott legyen. 

20. Megismeri, és felhasználja munkája során az egészségügyi ellátással és gyermekápo-

lási munkával kapcsolatos alapvető jogszabályokat. 

21. Munkaköri feladatain kívül segíti a kollégium csoportjaiban aktuálisan ellátandó 

gyermekfelügyelői tevékenységet. 

22. Feladata továbbá, hogy a Kelet-Pesti Tankerületi Központ (1106 Budapest, Keresztúri 

út 7-9.) és az Intézmény között összekötő feladatot töltsön be. 

A feladatát napi rendszerességgel végezze el, ezért a munkavégzés ellátása érdekében 

a Kelet-Pesti Tankerületi Központ biztosítja a helyi közlekedési bérletet. 

Fentieken kívül ellátja mindazon – munkakörével kapcsolatos – feladatokat, mellyel a mun-

kahelyi vezetője megbízza. 

 



 

 

 

Budapest, ……………………….. 

 

 

                                                                                      Wéber Gyöngyi 

                                                                                      intézményvezető 

 

 

Munkaköri leírásomat ismerem, a munkakörömmel kapcsolatos feladatokat tudo-

másul vettem és megtartásáért felelősséget vállalok. 

 

A Munkaköri leírásom egy példányát átvettem. 

 

 

Budapest, ………………………..                            ………………………. 

                                                                                          Munkavállaló 

 

 

Kapja: Munkavállaló 

Személyi anyag 

Irattár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Budapest X. kerületi  

 ÉLTES MÁTYÁS  
 Általános Iskola és Kollégium 

 1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11. 
 Titkárság és fax: 06/1-262-4313 

 : titkarsag@eltescentrum.hu    igazgato@eltescentrum.hu  
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Elektronikus iratkezelési szabályzat 
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AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT,  

HITELESÍTETT ÉS TÁROLT IRATOK KEZELÉSE 

 

1. Az intézményben keletkező, illetve az intézménybe érkező elektronikus iratokat ki kell 

nyomtatni. A kinyomtatott iratot hitelesíteni kell. (Az elektronikus irat: az oktatásért 

felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával elektronikus úton előállí-

tott, elektronikus aláírással ellátott, elektronikusan tárolt irat.) 

 

2. Az intézményben keletkező kinyomtatott elektronikus irat hitelesítését az iskola in-

tézményvezetője végezheti el. Az így hitelesített papír alapú irat lesz az elektronikus 

irat irattári példánya. 

 

3. Az intézményben keletkező, illetve az intézménybe érkező elektronikus irat hitelesíté-

sét az iskola vezetője, intézményvezető-helyettese vagy iskolatitkára végezheti el. Az 

így hitelesített papír alapú irat lesz az elektronikus irat irattári példánya. 

 

4. Az intézménybe érkező elektronikus irat esetén megnyitás, felhasználás előtt el kell 

végezni a vírusellenőrzést és vírusirtást.  

 

5. Az elektronikus iratokat elektronikus formában alá kell írni. Az elektronikus aláírásra 

az intézmény vezetője jogosult. (Elektronikusan aláírt irat: az elektronikus aláírásról 

szóló 2001. évi XXXV. törvényben meghatározott, fokozott biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott elektronikus irat.) 

 

6. Az elektronikus iratokat az iskolában szokásos módon, elektronikus úton meg kell 

őrizni. Az őrzött elektronikus iratokról hetente biztonsági mentést kell készíteni. 

 

7. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok selejtezése és 

megsemmisítése az általános szabályok szerint történik. 

 

8. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok kezelésért az 

intézményi rendszergazda segítségével az iskolatitkár a felelős. 

 

 

Budapest, 2018. augusztus 

 

 

 

 

Wéber Gyöngyi 

         intézményvezető 


