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1. BEVEZETÉS 
 

1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 

A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 

rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történt. A 

szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti 

felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket 

jogszabály nem utal más hatáskörbe.  

A szakképzési centrumok esetében a köznevelési intézmény SZMSZ-e tartalmazza a működés 

közös szabályait és – intézményegységenként külön-külön – az egyes intézményegységek 

működését meghatározó előírásokat. 

A BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi 

Szakgimnáziuma   SZMSZ-e a Budapesti Gazdasági SZC SZMSZ-ével együtt érvényes. 

A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai: 

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

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

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

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

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

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

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

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

kiadásáról,  
o 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 
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tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről, 
o 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

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

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

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

o 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 
kedvezményeiről, 

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

o 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet A szakképzési kerettantervekről 
o 23/2016. (VIII. 30.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 
o 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM 
rendelet módosításáról 

o 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 
rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 

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

o 19/2016. (VIII. 23.) EMMI rendelet Az érettségi vizsga részletes követelményeiről 
szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról 

o 237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelet Az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról 

o 235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról  

o 16/2016. (VII. 18.) EMMI rendelet Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe 
tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (X. 29.) EMMI 
rendelet módosításáról 

o 2/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet A 2016/2017. tanév rendjéről 
o 2016. évi LXXX. törvény Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes 

kapcsolódó törvények módosításáról 
o 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet Az állami köznevelési közfeladat ellátásában 

fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról 
o Az oktatásért felelős miniszter mindenkori rendelete a tanév rendjéről, 
o A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata 
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o A Budapesti Gazdasági és Szakképzési Centrum Alapító Okirata 
 

1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, 
megtekintése 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, az intézmény alkalmazottai és 

más érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában (munkaidőben), továbbá az intézmény 

honlapján.  

A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi 

munkavállalójára, tanulójára – ide értve a felnőttoktatásban részt vevőket – nézve kötelező 

érvényű. Az SZMSZ-ben foglaltak megszegése az intézménnyel jogviszonyban állók esetén 

alapot adhat fegyelmi eljárás illetve munkáltatói intézkedés megindítására. 

A szervezeti és működési szabályzatot a nevelőtestület fogadja el, a szülői szervezet, a 

diákönkormányzat és a közalkalmazotti tanács véleményének kikérésével. Ha a fenntartóra, a 

működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges.   

1.3 A tagintézmény neve, címe 

BGSZC  Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma  

Címe: 1011 Budapest I., Ponty utca 3. 

A tagintézmény alapításának időpontja: 1884 

 

Férőhely nappalin: 1000 fő, estin 200 fő. 

 

1.5 A tagintézmény szervezeti felépítése 

Az intézmény szervezeti felépítését a szervezeti diagram tartalmazza. 
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Igazgató

Informatikai igh.

Felnőttoktatás

Természettudományi 
munkaközösség

Informatikai 
munkaközösség

Rendszergazda

Tanügyigazgatási igh.

Nyelvi 
munkaközösség

Humán 
munkaközösség

Szakmai igh.

Közgazdasági 
munkaközösség

Testnevelés 
munkaközösség

Gondnok

Karban tartók

Portások

Takarítók

Tantestület,

titkárság,

könyvtár,

oktatástechnikus,

DÖK tanár,

gazdasági osztály

Módszertani 
munkaközösség

Pályázatíró 
munkaközösség

Önértékelési 
munkacsoport

Osztályfőnöki 
munkaközösség
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3. A vezetői munka rendje 
 

3.1 A tagintézmény vezetője - igazgató 

A köznevelési törvény szerint a Szakképzési Centrumban a tagintézmény-vezetői feladatok 

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

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

fenntartása és erősítése. 

A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a 

takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény 

működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más 

hatáskörbe. 

A tagintézmény igazgatója jogosult a tagintézmény hivatalos képviseletére.  

 

3.2 A tagintézmény vezetősége 

A tagintézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő 

tevékenységét) középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és 

kötelezettségekkel. A középvezetők a tagintézmény vezetőségének tagjai. 

A tagintézmény vezetőségének tagjai: 

 az igazgató, 

 az igazgatóhelyettesek, 

 a szakmai munkaközösségek vezetői. 

A tagintézmény vezetősége mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal 

rendelkezik. A vezetőség  együttműködik a tagintézmény más közösségeinek képviselőivel, így 

a szülői munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével, a KT-val. A 

diákönkormányzattal való kapcsolattartás az igazgató feladata. Az igazgató felelős azért, hogy 

a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, meghívja a 

diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a 

diákönkormányzat véleményét be kell szerezni. 

A tagintézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott 

iratoknak és szabályzatoknak aláírására a tagintézmény igazgatója egyszemélyben jogosult. 

A tagintézmény cégszerű aláírása az igazgató aláírásával és a tagintézmény pecsétjével 

érvényes. 
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3.3 Az igazgató közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre 

Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. Az igazgató 

közvetlen munkatársai: az igazgatóhelyettesek. 

Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató 

közvetlen irányítása mellett végzik. Az igazgató közvetlen munkatársai az igazgatónak 

tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. 

Az igazgatóhelyetteseket a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az igazgató 

bízza meg. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott 

pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre szól. Az igazgatóhelyettesek feladat- és 

hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri 

leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek az igazgató által rájuk bízott feladatokért. Az 

igazgatóhelyettesek távollétük vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik 

át egymás munkáját, ennek során – az intézmény igazgatójával egyeztetve – bármely olyan 

döntést meghozhatnak, amely a távollévő igazgatóhelyettes hatáskörébe tartozik. 

 

Az igazgató akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 

Az igazgatót akadályoztatása esetén teljes felelősséggel a felnőttoktatási-informatikai 

igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató és a felnőttoktatási-informatikai igazgatóhelyettes 

egyidejű akadályoztatása esetén az igazgató helyettesítése a tanügy-igazgatási 

igazgatóhelyettes feladata 

Az igazgatóhelyettesek hatásköre az igazgató helyettesítésekor – a saját munkaköri 

leírásukban meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő döntések 

meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az igazgató döntési és egyéb 

jogait részben vagy egészben átruházhatja az igazgatóhelyettesekre, az iskolavezetés vagy a 

tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik. 

 

3.4 A pedagógiai munka ellenőrzése 

A tagintézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai 

feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. A tagintézményben az ellenőrzés 

az igazgató kötelessége és felelőssége.  
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A munkaköri leírásokat évente át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk kötelezően szabályozza 

az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és egyéb természetű 

ellenőrzési kötelezettségeit: 

 az felnőttoktatási-informatikai igazgatóhelyettes, 

 a tanügy-igazgatási igazgatóhelyettes, 

 a szakmai igazgatóhelyettes, 

 a munkaközösség-vezetők, 

 az osztályfőnökök, 

 a pedagógusok. 

A munkavállalók munkaköri leírását az érintettekkel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy 

azok másolatát az irattárban kell őrizni. Az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők 

elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az igazgató utasítása és a munkatervben 

megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban. Az intézmény 

vezetőségének tagjai ellenőrzési feladatokat is elláthatnak. A rájuk bízott ellenőrzési 

feladatok kizárólag szakmai jellegűek lehetnek. 

 

Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek: 

 tanítási órák ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők), 

 tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával, 

 a digitális napló folyamatos ellenőrzése, 

 az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése, 

 az SZMSZ-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések 

folyamán, 

 a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése. 

 

4. A tagintézmény működési rendjét meghatározó 
dokumentumok 
 

4.1 A törvényes működés alap- és egyéb dokumentumai 

A tagintézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló 

– alapdokumentumok határozzák meg: 

 a szervezeti és működési szabályzat, 
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 a pedagógiai program, 

 a házirend. 

A tagintézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az 

alábbi dokumentumok: 

 a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal), 

 egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje). 

 

A pedagógiai program 

A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató 

munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény 

számára a köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot. 

Az iskola pedagógiai programja meghatározza: 

 Az intézmény pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó nevelés és 

oktatás célját, továbbá a köznevelési törvény 26. § (1) bekezdésében 

meghatározottakat. 

 Az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított 

tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai 

foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket. 

 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele 

biztosításának kötelezettségét. 

 Az iskolai számonkérések követelményeit és formáit, a tanuló magatartása, szorgalma 

értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá – jogszabály keretei között 

– a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének 

formáját. 

 A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatokat. 

 A pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az 

osztályfőnök feladatait. 

 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi 

rendjét. 

 A tanulók az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 

rendjét. 

 A középszintű érettségi vizsga témaköreit. 
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 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket. 

A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az 

érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat. 

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató jóváhagyásával válik 

érvényessé, a fenntartó egyetértésével.  Az iskola pedagógiai programja megtekinthető az 

igazgatói irodában, továbbá olvasható az intézmény honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben 

bármikor tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban. 

 

Az éves munkaterv 

Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok 

alapján, az intézmény pedagógiai programjából kiindulva tartalmazza a nevelési célok, 

feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott 

cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével. 

Az intézmény éves munkatervét az igazgató készíti el. A tanév helyi rendje a munkaterv részét 

képezi, ennek elfogadásakor be kell szerezni a szülői szervezet és a diákönkormányzat 

véleményét. A munkaterv egy példánya az informatikai hálózatban elérhetően a tantestület 

rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét az intézmény weblapján és az iskolai hirdetőtáblán is 

el kell helyezni. 

 

 

4.2 A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje 

Szabályzatunkat az alábbi jogszabályok alapján készítettük: 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

 a 17/2014 (III. 12) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás a tankönyvtámogatás valamint 

az iskolai tankönyvrendelés rendjéről 

Az iskolai tankönyvellátás rendjét – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az iskola 
igazgatója határozza meg évente. 

 

4.2.1 A tankönyvellátás célja és feladata 
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4.2.1.1 Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott 

tankönyvek az egész tanítási év során az iskola tanulói részére megvásárolhatók legyenek (a 

továbbiakban: iskolai tankönyvellátás). Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a 

tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása. 

4.2.1.2 Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az iskolai tankönyvellátás 

vagy annak egy része lebonyolítható az iskolában, illetve az iskolán kívül. Az iskolai 

tankönyvellátás zavartalan megszervezéséért az iskola felel. 

4.2.1.3 Az iskolai tankönyvkölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni 

kívánó tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv kölcsönzése 

során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló 

elveszti, megrongálja, a nagykorú tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért 

kártérítési felelősséggel tartozik. Az okozott kár mértékét az igazgató – a tankönyvek 

beszerzési árát figyelembe véve – határozatban állapítja meg. 

4.2.1.4 Az iskolai tankönyvellátás rendjét az iskola kifüggesztéssel és elektronikus formában 

teszi közzé. 

 

4.2.2. A tankönyvfelelős megbízása 

4.2.2.1 Iskolánkban a tankönyvellátás feladatait az intézmény végzi olyan formában, hogy a 

Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal a 

tankönyvellátásra szerződést köt. 

4.2.2.2 Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az igazgató a 

felelős. Az igazgató minden tanévben január 25-éig elkészíti a következő tanév 

tankönyvellátásának rendjét, amelyben kijelöli a tankönyv-értékesítésben közreműködő 

személyt (továbbiakban: tankönyvfelelős), aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos 

feladatok ellátásában. A feladatellátásban való közreműködés nevezettnek nem munkaköri 

feladata, a vele kötött megállapodásban meg kell határozni a feladatokat és a díjazás 

mértékét. 

4.2.2.3 Az intézmény a megvásárolt könyvekről számlát nem adhat, mert alapító okiratában e 

tevékenység nem szerepel. Nem adható számla az ingyenes tankönyvellátás rendszerében a 

normatív kedvezmény igénybevételével megvásárolt tankönyvekről sem. 
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4.2.3 A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése 

4.2.3.1 Az iskolai igazgatója minden év június 10-ig köteles felmérni, hogy hány tanulónak kell, 

vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, hányan kívánnak használt 

tankönyvet igénybe venni  vagy új könyvet vásárolni. 

A felmérés során tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy várhatóan mely tanulók jogosultak a 

normatív kedvezményre (a továbbiakban: normatív kedvezmény), továbbá, ha az iskolának 

lehetősége van további kedvezmény nyújtására, mely feltételek esetén lehet azt igénybe 

venni. Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében az ingyenes tankönyvellátásra 

vonatkozó felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni.  

A fenti igényeket írásban, az iskola által kiküldött igénylőlapon kell benyújtani , a normatív 

kedvezményre való jogosultságot igazoló iratok beadásával együtt. A bemutatás tényét a 

tankönyvfelelős rávezeti az igénylőlapra, amelyet aláírásával igazol. 

4.2.3.2 A tankönyvfelelős az 5.2.3.1 pontban meghatározott felmérés alapján megállapítja, 

hogy hány tanulónak kell biztosítania a normatív kedvezményt, illetve hány tanuló igényel és 

milyen tankönyvtámogatást a normatív kedvezményen túl.  

4.2.3.3 A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok 

bemutatása szükséges: 

a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (a családi pótlék folyósításáról szóló 

igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai 

igazolószelvényt); 

b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék 

folyósításáról szóló igazolás ; 

c) sajátos nevelési igény esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye; 

d) rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az erről szóló határozat. 

4.2.3.4 A normatív kedvezményre való jogosultság igazolása nélkül normatív kedvezményen 

alapuló tanulói tankönyvtámogatás nem adható. 

4.2.3.5 Az iskola faliújságon, illetve a tanári hirdetőtáblán, valamint az iskola honlapján 

elhelyezett hirdetményben teszi közzé a normatív kedvezményen túli további kedvezmények 

körét, feltételeit, az igényjogosultság igazolásának formáját és az igénylés elbírálásának elveit. 

A normatív kedvezményeken túli támogatásnál előnyben kell részesíteni azt, akinek a 

családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb 

munkabér (minimálbér) másfélszeresét. A normatív kedvezményen túli támogatás a szülő, 
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illetőleg nagykorú tanuló írásos kérésére, a tanuló szociális helyzetének és tanulmányi 

eredményének figyelembe vételével adható. 

4.2.3.6 Az iskola nem kérhet igazolást olyan adatokról, amelyet a köznevelési törvény alapján, 

illetve a szülő hozzájárulásával kezel. 

 

4.2.4 A tankönyvtámogatás módjának meghatározása 

 

4.2.4.1 A 4.2.3.1. pontban meghatározott felmérés eredményéről az igazgató minden év 

június 15-ig tájékoztatja nevelőtestületet az iskolai szülői szervezetet és az iskolai 

diákönkormányzatot, az iskola fenntartóját és kikéri véleményüket az iskolai tankönyvellátás 

rendjének meghatározásához. 

4.2.4.2 Az intézmény igazgatója minden év június 17-ig meghatározza a tankönyvellátás 

rendjét, és erről értesíti a szülőt, illetve a nagykorú tanulót. 

 

4.2.5 A tankönyvrendelés elkészítése 

4.2.5.1 A tankönyvfelelős minden év április utolsó munkanapjáig elkészíti és fenntartójával 

jóváhagyatja a tankönyvrendelését a Könyvtárellátó által működtetett elektronikus felületen. 

A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát 

is figyelembe kell venni. A tankönyvrendelés módosításának és a normatív kedvezményben 

részesülők feltüntetésének határideje június 30. A tankönyvrendelés elkészítéséért díjazás jár, 

a díj összegét az 5.2.2.2 pontban szereplő megállapodás szabályozza. 

4.2.5.2 A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a 

tankönyvkölcsönzés az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való 

hozzájutás lehetőségét. 

4.2.5.2 A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy 

azt a szülők megismerjék. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes 

tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például 

használt tankönyvvel kívánja megoldani. 

4.2.5.4 Az iskolának legkésőbb május 31-ig – a könyvtári hirdetőtáblán való kifüggesztéssel – 

közzé kell tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, 
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amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. A közzététel az iskolai 

könyvtáros munkaköri kötelessége. 

 

4.3 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok 
kezelési rendje 

 

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

Iratkezelési szabályzatunkban található (melléklet) 

4.3.2 Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje 

Iratkezelési szabályzatunkban található (melléklet) 

 

 

4.4 Teendők rendkívüli események esetére 

A rendkívüli események (továbbiakban: „bombariadó”) esetére a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-

rendelet 4. § (1) bekezdés n) szakasza végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük 

életbe. 

Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak: 

4.4.1 Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal, 

vagy bomba elhelyezését bejelentő telefonüzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal 

bejelenti az iskola legkönnyebben elérhető vezetőjének. Az értesített vezető a bejelentés 

valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót. 

4.4.2 A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő szaggatott 

jelzésével történik.  

Az igazgató feladatait a következő szervezet segíti: 

 Tanügyi igazgatóhelyettes, szakmai igazgatóhelyettes, felnőttoktatási-informatikai 
igazgatóhelyettes, gondnok, iskolatitkárok, az alagsorban működő GSZ vezetője. 

 

Igazgató: 
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 értesíti a rendőrséget, 

 riasztásról, kiürítésről rendelkezik, 

 riadó végén rendelkezik a kiesett idő pótlásáról. 
 

Iskolatitkár (1): 

 hírvételkor, haladéktalanul jelentést tesz az igazgatónak,  

 igazgató, vagy helyettese utasítása szerint jár el. 

 csengetéssel keresztül jelzi a RIADÓ kezdetét és végét. 
 

Igazgatóhelyettesek az épület következő részein látnak el operatív feladatokat: 

 II: em. Felnőttoktatási-informatikai igh  

 I. em. Iskolatitkár (2) 

 Fsz. - alagsor Szakmai igh.  

 Új ép. Tanügyi igh. 

 U-s szint GSZ vezető 
 

Ezen operatív feladatok: kijelölt területeiken irányítják a kivonulást /kiürítési terv szerint/, 

 ellenőrzik, hogy mindenki rendben elhagyta-e az épületet, 

 jelzik, az igazgatónak, hogy az épület kiürült, 

 az osztályokat értesítik az igazgató döntéséről. 
 

gondnok: 

 gondoskodik a tűzszerészek munkájának zavartalanságáról, 

 jelentést tesz az igazgatónak a tűzszerészek munkájáról, 

 a tűzszerészek jelentését eljuttatja az igazgatóhoz, 

 gondoskodik a kijárati kapuk nyitva tartásáról, őrzéséről, 

 riadó alatt az épületben senki be nem mehet, 

 riadó után a kapukat bezárják. 
 

Órát tartó tanárok feladata: 

 tűzriadó jelzésre sorakoztatják a tanulókat, majd a menekülési terv szerint 
rendben elvonulnak a gyülekezési helyre, 
a gyülekezési helyen, zártrendben várja meg mindenki a RIADÓ végét, 

 riadó végén a szaktanárok igazgatói utasítás szerint járnak el, 

 visszavonulás esetén létszámellenőrzés és folytatódik a tanítás, 
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 ellenkező esetben, igazgatói utasítás szerint kell az elmaradt órákat, 
napokat pótolni. 

 

Elsősegélynyújtó tanárok feladatai: 

 Eü. láda biztosítása /portán, titkárságon, testnevelési tanáriban / 

 balesetet szenvedők ellátása, 

 a balesetről jelentést tesznek az igazgatónak, 

 súlyos esetben mentőt hív. 
 

4.4.3 Amennyiben a bombariadó az érettségi vizsgák időtartama alatt történik, az iskola 

igazgatója haladéktanul köteles az eseményt a fenntartónak és a Kormányhivatalnak 

bejelenteni, valamint gondoskodni az érettségi vizsga mielőbbi folytatásának 

megszervezéséről. 

 

4.4.4 A bombariadó lefújása szóbeli közléssel történik. A bombariadó által kiesett tanítási időt 

az iskola vezetője köteles pótolni a tanítás meghosszabbításával vagy pótlólagos tanítási nap 

elrendelésével. 

 

5. Az intézmény munkarendje 
 

5.1 Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása 

Az intézmény vezetője vagy helyettesei közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia 

abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai rendszerű 

délutáni tanrendi foglalkozások vannak. Ezért az igazgató vagy helyettesei közül legalább 

egyikük hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra között, pénteken 7.30 és 14.30 óra között az 

intézményben tartózkodik. Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális 

feladataiknak megfelelő időben és időtartamban látják el. 

 

 

5.2 A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása 
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Munkaidő-beosztás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kötött munkaidő: 

A pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan 

százalékát az intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni. A 

pedagógus a kötött munkaidőben köteles a nevelési-oktatási intézményben tartózkodni. 

Kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható feladat ellátásával bízzák meg.   

A munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult 

meghatározni NKT 62§. 5. 

 A neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben (a teljes munkaidő ötvenöt–hatvanöt 

százaléka) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő 

fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással 

összefüggő feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. 

 

Egyéb foglalkozás a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozás, 

amely 

 szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, 

 sportkör, tömegsport-foglalkozás, 

 egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás, 

Tanórák 

Egyéb 

foglal-

kozás 

Neveléssel-oktatással 

összefüggő feladatok, 

eseti helyettesítés 

Pedagógus 

maga jogosult 

meghatározni 

Kötött munkaidő: 32 óra 

Neveléssel –oktatással lekötött 

munkaidő:  

22-26 óra 

8 óra 

Neveléssel –oktatással 

le nem kötött 

munkaidő: 6-10 óra 
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 egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás, 

 napközi, 

 tanulószoba, 

 tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás, 

 pályaválasztást segítő foglalkozás, 

 közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás, 

 diákönkormányzati foglalkozás, 

 felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy 

csoportos, közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését szolgáló 

csoportos, a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni foglalkozás, 

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

bajnokság, valamint 

 az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem 

valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás. 

 

A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében 

1. foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 

2. a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, 

3. az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos 

eltöltésének megszervezése, 

4. a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével 

összefüggő feladatok végrehajtása, 

5. előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók – tanórai és 

egyéb foglalkozásnak nem minősülő – felügyelete, 

6. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

7. a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, 
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8. eseti helyettesítés, 

9. a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

10. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

11. a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, 

12. osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység, 

13. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

14. a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

15. munkaközösség-vezetés, 

16. az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés, 

17. környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, 

18. iskolai szertár fejlesztése, karbantartása, 

19. hangszerkarbantartás megszervezése, 

20. különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési 

intézmény telephelyei közötti utazás, valamint 

21. a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, 

tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása 

rendelhető el. 

 

A részmunkaidőben foglalkoztatottak esetén a kötött munkaidőt a neveléssel-oktatással 

lekötött munkaidő arányának megfelelően határozza meg az intézményvezető. 
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A pedagógus munkaidő-beosztása minden tanév elején készíti el az intézményvezető. Ez 

tartalmazza: 

1. az órarendhez igazodóan az intézményben töltendő kötött munkaidő, 32 óra 

beosztását napokra bontva („alap munkaidő-beosztás” – „sárgák”). Az órarend 

változásakor, vagy a kolléga kérésére az „alap munkaidő-beosztás” – „sárgák” a tanév 

során az intézményvezető engedélyével megváltoztatható. A heti kötött munkaidő a 

napi aktuális feladatokhoz igazodóan egy hónapon belül átcsoportosítható (pl. egyik 

héten 35 órát teljesít a pedagógus, akkor a következő héten 29 órát). 

2. a pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött 

részében végzendő feladatokat az éves munkatervben megfogalmazott célok, 

feladatok alapján. 

 

Az intézményvezető-helyettesek az órarend és a munkatervben meghatározott feladatok 

alapján az intézményben foglalkoztatott pedagógusok vonatkozásában munkaidő-

nyilvántartást vezetnek, és a munkavégzést az intézményvezető havonta igazolja. 

 

 

5.3 Az osztályfőnök feladatai, ellenőrzési kötelezettsége 

Az osztályfőnök feladatait a Pedagógiai program tartalmazza. Az osztályfőnök ellenőrzési 

kötelezettségei a következőek: 

 folyamatosan ellenőrzi a digitális napló osztályozó részének állapotát, az 

osztályzatokat érintő hiányosságokat jelzi a tanügy-igazgatási igazgatóhelyettesnek, 

 figyelemmel követi a tanulók igazolt és igazolatlan hiányzását, 14 napon belül igazolja 

a hiányzásokat, elvégzi a szükséges értesítéseket, 

 a házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén 

elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket, 

 a digitális naplóban írott üzenet útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló 

tanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén, 

 minden tanév kezdetén a digitális naplóban ellenőrzi a szülők email címét, és azt a 

szülő visszaigazolta-e, 

 értesíti a tanulók szüleit az igazolatlan hiányzásról, illetve ha a tanuló bukásra áll, 

valamint 200 órát meghaladó éves hiányzás esetén, 
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 a konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az osztályzata, 

valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az osztályzatok átlagától a tanuló 

kárára. 

 

5.3 Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 

5.3.1 A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató 

vagy az igazgatóhelyettes állapítja meg az intézmény órarendjének függvényében. A konkrét 

napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan 

működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének 

tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb 

szempontok, kérések figyelembe vételére. 

5.3.2 A pedagógus köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a 

munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) 

megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg 

előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.40 óráig köteles jelenteni az intézmény 

vezetőjének vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről 

intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának 

kezdetekor tanmeneteit az igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a 

helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. A 

táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 1. munkanapon le kell adni a 

gazdasági irodában. 

5.3.3 Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól vagy az igazgatóhelyettestől kérhet 

engedélyt legalább két nappal előbb a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől 

eltérő tartalmú tanítási óra (foglalkozás) megtartására. A tanítási órák, termek elcserélését az 

igazgatóhelyettes engedélyezi. 

5.3.4 A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség 

szerint – helyettesítést kell tartani.  

5.3.5 A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával 

összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az 

intézményvezető adja az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők javaslatainak 

meghallgatása után. 

5.3.6 A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen 

osztályzatokkal értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül 



SZMSZ - 2016 

 

 24 

visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében 

elvégzendő feladatokról. 

 

5.4 A tagintézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje 

Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával 

az intézmény zavartalan működése érdekében az igazgató állapítja meg. Munkaköri leírásuk 

egységesen készül a szakképzési centrumban, amelyet a helyi intézményi sajátosságok alapján 

az igazgató egészít ki.  

A napi munkaidő megváltoztatása az igazgató, adminisztratív és technikai dolgozók 

esetében az intézményvezető szóbeli vagy írásos utasításával történik. 

 

5.5 Munkaköri leírások 

Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, 

amelyet az alkalmazást követő néhány napon belül megkap, átvételét aláírásával igazolja.  

 

5.6 A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 

5.6.1 Az oktatás és a nevelés a pedagógiai program, a helyi tantervek, valamint a 

tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján történik a pedagógusok 

vezetésével, a kijelölt tantermekben. A tanítási órán kívüli foglalkozások csak a kötelező 

tanítási órák megtartása után, rendkívüli esetben (igazgatói engedéllyel) azok előtt 

szervezhetők. 

5.6.2 A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra a házirend által meghatározott 

időben kezdődik.  

5.6.3 A tanítási órák engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetői és a tantestület 

tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási 

órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet. A 

kötelező orvosi és fogorvosi vizsgálatok az igazgatóhelyettes által előre engedélyezett 

időpontban és módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást minél kevésbé 

zavarják. 
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5.6.4 Az óraközi szünetek rendjét szükség szerint beosztott pedagógusok felügyelik. Dupla 

órák (engedéllyel) szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók, de csak dolgozatírás esetén, 

rendkívüli esetben. 

 

5.7 A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

 

A vizsgaszabályzat hatálya 

 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz 

 osztályozó vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 pótló és javítóvizsgákra 

vonatkozik. 

 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára 

 akinek félévi és tanév végi osztályzatainak megállapításához a 20/2012 (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 64.§ (2) a)-c) pontja alapján osztályozó vizsgát kell tennie, 

 aki előrehozott érettségi vizsga céljából osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akik átvételüket kérik az intézménybe, és ennek feltételeként az intézmény igazgatója 

különbözeti vizsga letételét írja elő, 

 aki a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 64.§ (6) és (7) alapján pótló, illetve 

javítóvizsgát tehet. 

 

A vizsgaszabályzat hatálya kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a 

vizsgabizottság megbízott tagjaira. 

 

 

Vizsgaidőszakok, a vizsgákra való jelentkezés módja és határideje 
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 Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladja, az osztályfőnök jelzi ezt a tanügy igazgatási 

igazgatóhelyettesnek. A tanügy-igazgatási igazgatóhelyettes tájékoztatja az igazgatót az 

érintett tanulók köréről. Az igazgató minden érintett tanuló esetében osztályértekezletet 

hív össze, melyen a tanulót tanító valamennyi pedagógus rész vesz. A szaktanárok 

javaslata alapján – a tanuló érdemjegyeinek számát figyelembe véve - az osztályértekezlet 

dönt arról, hogy a tanulónak mely tantárgyakból kell félévi, illetve tanév végi 

osztályzatainak megállapításához osztályozó vizsgát tennie. 

Amennyiben a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, a fenti szabályt azzal 

az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a tanügy-igazgatási igazgatóhelyettes értesítése a 

szaktanár feladata, az osztályozó vizsga szükségességéről pedig a szaktanár javaslata 

alapján négy fős testület dönt, melynek tagjai az igazgató, a tanügy-igazgatási 

igazgatóhelyettes, az osztályfőnök és a szaktanár. 

Azok a tanulók, akiknek félévi és tanév végi osztályzatainak megállapításához a 20/2012 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 64.§ (2) a)-c) pontja alapján osztályozó vizsgát kell tenniük, az 

iskola éves munkatervében meghatározott félévi, illetve tanév végi jegylezárási határidőt 

megelőző három hét során tehetik le a vizsgákat. E tanulóknak nem szükséges 

vizsgajelentkezést benyújtaniuk. A vizsgák időpontjáról az első osztályozó vizsga előtt 

legalább egy héttel írásban kapnak értesítést. 

 Azok a tanulók, akik előrehozott érettségi vizsga céljából jelentkeznek osztályozó vizsgára, 

az augusztus 15-től április 20-ig terjedő időszakban tehetik le a vizsgákat. A vizsga 

megszervezésére az iskola igazgatójának írásban benyújtott kérelem alapján kerül sor. A 

kérelem benyújtásának határideje az előrehozott érettségi vizsga évében február 15. 

napja. A vizsga időpontjáról a tanulók a vizsga előtt legalább egy héttel írásban kapnak 

értesítést. 

 A különbözeti és pótló vizsgák az igazgató engedélye alapján a tanítási év során bármikor 

megszervezhetők. 
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5.8 Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje 

Az iskola szorgalmi időben reggel 7.00 órától 22.00 óráig van nyitva. Az intézmény tanítási 

szünetekben ügyeleti rendben meghatározott munkanapokon 9.00 – 12.30-ig. Az iskolát 

szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva kell 

tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az igazgató 

ad engedélyt. 

Az iskolával munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók vagyonbiztonsági okok miatt 

csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben. Az épületbe való belépésükkor a 

kapunál regisztráltatniuk kell magukat: a portás belépő kártyát ad nekik, amit a meglátogatott 

személy aláír, majd a távozó látogató a portán lead.  

Az iskola tanulói és munkatársai körében végzett felmérésre szintén igazgatói engedély 

szükséges. 

Tanuló csak osztályfőnök, osztályfőnök-helyettes és igazgató-helyettes, titkárságvezető által 

aláírt távozási engedéllyel távozhat (amit a portán le kell adni) tanítási idő alatt. 

 

5.9 Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje 

5.9.1 Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar 

Köztársaság címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót és az Európai 

Unió zászlaját. 

Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős: 

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért, 

 a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért, 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

 az energiafelhasználással való takarékoskodásért. 

5.9.2 A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel 

használhatják. Az iskola tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, tornatermét, 

számítástechnikai felszereléseit stb. a diákok elsősorban a kötelező és a választható tanítási 

órákon használhatják. A foglalkozásokat követően – a tanteremért felelős vagy a foglalkozást 

tartó pedagógus felügyelete mellett – lehetőség van az iskola minden felszerelésének 

használatára. A szaktantermek, könyvtár, tornaterem stb. használatának rendjét a 

házirendhez kapcsolódó belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink és a 

pedagógusok számára kötelező. 
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5.9.3 Az iskola tulajdonát képező eszközöket az iskolából csak az igazgató engedélyével lehet 

kivinni. Az engedélyezett használati idő lejártával a használó köteles az eredeti állapotban azt 

visszahozni. Amennyiben a kölcsönvett eszközben károsodás történt vagy az elveszett, a 

kölcsönvevő kártérítési felelősséggel tartozik, mely összegnek megállapítására eljárás indul. 

5.9.4 Vagyonvédelmi okok miatt a tantermeket, szertárakat zárni kell. A tantermek, szertárak 

bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve – a tanítási órákat követően – a technikai dolgozók 

feladata. 

5.9.5 A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az igazgatóval való 

egyeztetés után – szabadon használhatja. 

5.9.6 A nyitvatartási időn túl az iskola épületét elektronikus biztonsági rendszer védi. 
Működőképességéért a gondnok, napi működtetéséért a portások a felelősök.  

 

5.10 A dohányzással kapcsolatos előírások 

Az intézményben – ideértve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 10 méter sugarú területrészt 

– a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem dohányozhatnak. Az 

intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tanulóink számára a 

dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! Az iskolában és az azon 

kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót, aki – az iskolában, iskolai rendezvényen 

szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog 

stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha távolléte mulasztásnak számít, a távollétet 

igazolatlannak tekintjük. 

Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás 

tilos. A nemdohányzók védelméről szóló törvény1 4. § (8) szakaszában meghatározott, az 

intézményi dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény 

munkavédelmi felelőse. 

 

5.11 A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 

A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset- és munkavédelmi 

tájékoztatót tart, amelynek során – koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten – felhívja 

a figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell az iskola 

                                                     

1 Az 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről. 
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közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. A tájékoztató 

megtörténtét és tartalmát dokumentálni kell, a tájékoztatás megtörténtét a diákok 

aláírásukkal igazolják. 

Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak 

tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn. Ilyen 

tantárgyak: fizika, kémia, biológia, informatika, testnevelés. Az oktatás megtörténtét az 

dokumentálni kell. Az egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi előírásokat belső 

utasítások és szabályzatok tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár a tanév elején 

köteles megismertetni. Az ismertetésen jelen nem lévő tanulók számára pótlólag kell 

ismertetni az előírásokat. Az iskola számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet mellett 

használhatják. 

Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden 

olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely 

tevékenységet (pl. osztálykirándulás, munkavégzés stb.).  A tájékoztatást a foglalkozást vezető 

pedagógus köteles elvégezni és adminisztrálni. 

A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a 

pedagógus, aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek 

nyilvántartását és a kormányhivatalnak történő megküldését a szakmai igazgatóhelyettes 

végzi digitális rendszer alkalmazásával. 

A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-, 

munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A tájékoztató tényét és 

tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt az munkavállalók aláírásukkal 

igazolják. 

 

5.12 A mindennapos testnevelés szervezése 

Diákjaink számára a pedagógiai programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz, amelyből heti 

három órát az órarendbe iktatva osztálykeretben szervezünk. A 4. és 5. testnevelés órát 

diákjaink számára az alábbi rendben biztosítjuk: 

 iskolai sportkörben, a tanulók által a délutáni időszakban választott sportágban 

biztosított heti 2-2 óra foglalkozáson történő részvétellel,  

 a külső szakosztályokban igazolt, versenyszerűen sportoló tanulók számára a 

szakosztályban történő sportolással – a köznevelési törvényben meghatározott 

tartalommal beszerzett igazolás benyújtásával, 
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 a kötelező testnevelési órákon felül szervezett heti 2-2 órás gyógytestnevelési 

foglalkozáson történő részvétellel azon tanulóink számára, akik – az iskola-

egészségügyi szolgálat szakvéleménye szerint – a rendes testnevelési órákon is részt 

vehetnek. 

 

5.13 A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások 

Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint 

az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat 

szervez. A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és helyettesei rögzítik a tanórán 

kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni. 

 

5.14 Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományápolás 

Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó 

hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A 

hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az ünnepélyekre, 

megemlékezésekre, rendezvényekre vonatkozó időpontokat, valamint a szervezési 

felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. 

  

5.14.1. A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai 

 Iskolánkban a teljes tanév eseményeit felölelően évkönyvet jelentetünk meg. 

 Az iskola névadója Hunfalvy János. Az iskola aulájában elhelyezett szobrát, lakóházán 

az iskola által elhelyezett emléktáblát, a Kerepesi temetőben lévő sírját minden év 

márciusában megkoszorúzzuk. 

 Az iskolával kapcsolatos dokumentumokat, sajtóbeli publikációkat, az iskolai élet 

eseményeit, rendezvényeit megörökítő írásos anyagokat a könyvtár gyűjti és rendezi. 

 Az iskolánk tanulói kifejezhetik az iskolához való tartozásukat az iskola jelvényének 

viselésével.  

 

5.14.2 Az iskolai élet színesebbé tételét szorgalmazó hagyományok: 

 A téli szünet előtti utolsó tanítási napon iskolánk tanulói pásztorjátékot adnak elő. 

 Az utolsó tanítási órán az osztályok karácsonyi ünnepséget tartanak. 

 Decemberben szervezzük meg a szalagavató bált. 
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 Márciusban tartjuk a Hunfalvy emléknapot. Ekkor tanulmányi versenyeket, 

vetélkedőket és egyéb az emléknaphoz méltó programokat szervezünk. 

 Ballagáskor a végzősök átadják az iskola zászlóját az alsóbb évfolyamosoknak, és 

szalaggal emlékeznek az iskolában töltött évekre. 

 Az a végzős tanuló, aki négy-öt éven át kiválóan dolgozik, és közösségi munkája is 

kiváló, elnyerheti a Hunfalvy-plakettet. 

 

5.14.3. Tantestületet érintő hagyományok 

 December első hetében az iskola tanulói Télapó ünnepséget szerveznek a tantestületi 
dolgozók kisgyerekeinek. 

 A karácsonyi ünnepségen kerül sor a törzsgárdatagok köszöntésére.  

 Lehetőség szerint minden ősszel tanári kirándulást szervezünk. 
 

 

5.14.5. Ünnepélyek, megemlékezések 

Az iskolában a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak - így 

különösen az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak 

(február 25.), a holokauszt áldozatainak (április 16.)- emlékét, példáját őrző emléknapokról, a 

nemzeti összetartozás napjáról (június 4.) vagy az iskola hagyományainak ápolása érdekében 

meghonosított egyéb emléknapokról emlékezünk meg. 

 A Magyar Köztársaság nemzeti ünnepei: március 15-e és október 23-a tiszteletére 
iskolai ünnepélyt tartunk. 

 Az osztálytermekben ünnepi dekorációt készítenek az osztályok. 
 

5.14.6. A hagyományápolás külsőségei: 

Az iskola négy zászlóval rendelkezik. 

 1. zászló 1907-es  

 2. zászló 1942-es  

 3. zászló 1987-es  

 4. zászló a volt Földes SZKI zászlaja. 

Az iskola 1987-es zászlóját minden iskolaszintű ünnepségen felvonultatják. A másik három 

zászlót csak különleges évfordulókon vonultatja fel az iskola őrzési helyükről. 

Az iskola jelvényét az első osztályba beiratkozáskor adjuk át, viselete nem kötelező, különösen 

ünnepek alkalmával ajánlott. 

Az ünnepségeken az iskola tanulói a házirendnek és a szóbeli utasításoknak megfelelő 

öltözékben és rendben kötelesek megjelenni. 
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6. AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE ÉS A SZAKMAI 
MUNKAKÖZÖSSÉGEI 
 

6.1 Az intézmény nevelőtestülete 

6.1.1 A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. §-a alapján – a nevelési–oktatási intézmény 

pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb 

tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény 

valamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató 

munkát közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója. 

6.1.2 A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a 

nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, a köznevelési törvényben és 

más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és 

javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

6.1.3 Az intézmény pedagógusai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés formájában 

megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat.  

 

6.2 A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei 

6.2.1 A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: 

 tanévnyitó, tanévzáró értekezlet, 

 félévi és év végi osztályozó konferencia, 

 tájékoztató és munkaértekezletek minden hétfőn az első nagyszünetben, 

 nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal), 

 rendkívüli értekezletek (szükség szerint). 

6.2.2 Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges 

problémáinak (fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai 

életet átalakító, megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt a 

nevelőtestület tagjainak legalább 50%-a, vagy az intézmény igazgatója szükségesnek látja. A 

nevelőtestület döntést igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet 

az értekezletet vezető személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy az értekezleten végig jelen 

lévő személy (hitelesítő) ír alá. 

6.2.3 A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi 

szintjének elemzését, értékelését (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek 
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problémáinak megoldását osztályértekezleten végzi. A nevelőtestület osztályértekezletén 

csak az adott osztályközösségben tanító pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. 

Osztályértekezlet szükség szerint, az osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az 

osztály aktuális problémáinak megtárgyalása céljából. 

6.2.4 A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározottak 

kivételével – nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban 

meghatározott személyi ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok 

egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény 

iktatott iratanyagába kerülnek. 

6.2.5 Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban az igazgató által kijelölt napon 

tanévzáró értekezletre kerül sor. Az értekezletet az igazgató vagy helyettese vezeti. Félévkor 

és tanév végén – az iskolavezetés által kijelölt időpontban – osztályozó értekezletet tart a 

nevelőtestület. 

Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az iskola valamennyi 

dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet kell összehívni. 

A nevelőtestületi értekezleten a tantestület minden tagjának részt kell vennie. Ez alól – 

indokolt esetben – az igazgató adhat felmentést. 

 

6.3 A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 

6.3.1 A köznevelési törvény 71. §-a szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény 

szakmai munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek 

segítséget adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A 

munkaközösség alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, 

javaslat a gyakornok vezetőtanárának megbízására. A munkaközösség – az igazgató 

megbízására – részt vesz az iskola pedagógusainak és gyakornokainak belső értékelésében, 

valamint az iskolai háziversenyek megszervezésében. 

6.3.2 A munkaközösség-vezető megbízása legfeljebb ötéves határozott időtartamra az 

igazgató jogköre. Az intézményben tíz munkaközösség működik: a humán, 

természettudományi, idegen nyelvi, közgazdasági, informatikai, testnevelői, osztályfőnöki, 

pályázatírói, módszertani és önértékelési munkaközösség. 

6.3.3 A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, 

irányítása, koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés és 

a pedagógusok között. A munkaközösség-vezető legalább félévi gyakorisággal beszámol az 

intézmény vezetőjének a munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a munkaközösség 
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munkatervét, írásos beszámolót készít a tanév végi értékelő értekezlet előtt a munkaközösség 

munkájáról. 

 

6.4 A szakmai munkaközösségek tevékenysége 

6.4.1 A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján – a pedagógiai programmal és az 

éves munkatervvel összhangban – a szakmai munkaközösségek feladatai az alábbiak: 

 Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai 

színvonalát, minőségét. 

 Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a 

gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-

vezetők rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével. Az 

intézmény vezetője a munkaközösség-vezetőket legalább félévi gyakorisággal 

beszámoltatja. 

 A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó 

szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének 

működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában. 

 Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat; a 
fakultációs irányok megválasztásában alkotó módon részt vesznek. 

 Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a 

megyei és országos versenyeket, háziversenyeket szerveznek tanulóink tudásának 

fejlesztése céljából. 

 Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét. 

 Véleményezik a pedagógus álláshelyek pályázati anyagát. 

 Összeállítják az intézmény számára az osztályozó vizsgák tételsorait, ezeket fejlesztik 

és értékelik. 

 Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget; 

javaslatot tesznek az iskolában gyakorló tanítást végző főiskolai és egyetemi hallgatók 

szakirányításának ellátására. 

 Az intézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakos 

pedagógus mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját, 

tapasztalatairól negyedévente referál az intézmény vezetőinek. 

 Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját 

támogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését. 
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6.4.2 A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai 

 Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a 

munkaközösség éves munkatervét. 

 Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai 

munkáját. 

 Az igazgató által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai jelenlétében 

beszámol a munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és 

tapasztalatairól. 

 Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát. 

 Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről, 

intézkedést kezdeményez az igazgatónál; a munkaközösség minden tagjánál órát 

látogat. 

 Az igazgató megbízására szakmai ellenőrző munkát, továbbá óralátogatásokat végez, 

tapasztalatairól beszámol az intézmény vezetésének. 

 Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és az 

iskolán kívül. 

 Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség 

tevékenységéről a nevelőtestület számára. 

 Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a 

munkaközösség tagjait; kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen belüli 

egyeztetésre, mert a közösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell 

képviselnie. 

 Ha a munkaközösség véleményét kéri az igazgató, akkor a munkaközösség-vezető 

köteles tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a munkaközösség-

vezető személyes véleményét, akkor ez számára nem kötelező. 

 

6.5 A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szempontjai 

 

A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítést azok a pedagógusok kapják, akik 

leginkább megfelelnek az alábbiaknak: 

6.5.1 Tanári munkáját kiemelkedő színvonalon látja el, azaz: 

 sokrétű pedagógusi tevékenységét igényesen és körültekintően folytatja, 

 órai munkáját magas színvonalon végzi, 

 eredményesen készíti föl diákjait az érettségire és a felvételire, 
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 eredményesen készíti föl diákjait tanulmányi versenyekre, 

 szükség esetén részt vesz a felzárkóztató tevékenységben, 

 aktívan részt vesz a munkaközösség szakmai munkájában, 

 rendszeresen részt vesz a háziversenyek szervezésében és lebonyolításában, 

 kihasználja a továbbképzési és az önképzési lehetőségeket, 

 tanfolyamokat, előkészítőket szervez és vezet. 

 

6.5.2 Bekapcsolódik a szakmai munka folyamatos megújításába, azaz: 

 részt vesz a pedagógiai program, a működési szabályok elkészítésében és 

bevezetésében, 

 részt vesz a helyi tantervek előkészítésében, csiszolásában és bevezetésében, 

 részt vesz a szakmai szervezetek és a helyi szakmai munkaközösség innovációs célú 

munkájában. 

 

6.5.3 Osztályfőnöki munkáját kiemelkedő színvonalon látja el, azaz: 

 következetes osztályfőnöki munkát végez, követelményeit igényesen fogalmazza meg, 

és konzekvensen megköveteli, 

 eredményes konfliktuskezelő stratégiát alakít ki, 

 jó színvonalú közösségalkotó tevékenységet folytat, 

 adminisztrációs tevékenységét pontosan és időben elvégzi, 

 e tevékenység megítélésekor kiemelt szempont az osztályfőnöki tevékenységét 

befejező kollégák munkájának értékelése. 

 

6.5.4 Széles körű tanórán kívüli tevékenységet végez, azaz: 

 rendszeresen részt vállal az iskolai rendezvények előkészítésében és szervezésében, 

azokon rendszeresen megjelenik, 

 érdeklődési területének megfelelően részt vállal a diákok szabadidős programjainak 

szervezésében, 

 részt vesz az iskola arculatának formálásában, 

 tanítványainak kirándulást, sportrendezvényeket, tárlatlátogatást stb. szervez. 
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7. A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE 
 

7.1 Az iskolaközösség 

Az iskolaközösség az intézmény tanulóinak, azok szüleinek, valamint az iskolában 

foglalkoztatott munkavállalóknak az összessége. 

 

7.2 A munkavállalói közösség 

Az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél munkavállalói jogviszonyban álló 

adminisztratív és technikai dolgozókból áll. 

Az igazgató – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével – az alábbi iskolai 

közösségekkel tart kapcsolatot: 

 szakmai munkaközösségek, 

 szülői munkaközösség, 

 diákönkormányzat, 

 osztályközösségek. 

 

7.3 A szülői munkaközösség 

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

jogkörébe tartoznak az alábbiak: 

 saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása, 

 a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői munkaközösség elnöke, 

tisztségviselői), 

 a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése, 

 saját pénzeszközeikből segélyek, anyagi támogatások mértékének, felhasználási 

módjának megállapítása. 

Az SZM munkáját az iskola tevékenységével az SZM patronáló tanára koordinálja. A patronáló 

tanárt az igazgató bízza meg egy tanév időtartamra. A SZM vezetőségével történő folyamatos 

kapcsolattartásért, az SZM véleményének a jogszabály által előírt esetekben történő 

beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. 

  



SZMSZ - 2016 

 

 38 

7.4 Az iskolaszék 

Iskolánkban nem működik iskolaszék. 

 

7.5 Az intézményi tanács 

A köznevelési törvény 73. §-ának (3) bekezdése biztosít a lehetőséget az intézményi tanács 

megalakítására és működtetésére, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 121. §-a pedig 

szabályozza az intézményi tanács létrehozásának körülményeit. Tekintve, hogy megítélésünk 

szerint iskolánkban jól működik a szülői szervezet és a diákönkormányzat közötti egyeztetés, 

biztosítjuk a fenntartó és a partnerszervezetek közötti információáramlást, az intézmény 

tantestülete és a partnerszervezetek nem tartják szükségesnek az intézményi tanács 

megalakítását. 

 

7.6 A diákönkormányzat 

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A 

diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját 

szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, 

joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges 

feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára. 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a 

nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési 

szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezető, illetve az 

iskolai diákbizottság áll. 

A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze, 

akit ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az igazgató bíz meg határozott, legfeljebb 

ötéves időtartamra.  

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső működésének 

szabályai között kell őrizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit 

– az igazgatóhelyettessel való egyeztetés után szabadon használhatja. 

Az iskolai diákönkormányzat:  

 képviseli a különböző iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken a diákság érdekeit; 
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 szervezi a diákközösségi élet különböző programjait; 

 részt vesz a diákokat érintő kérdések iskola szintű megoldásában; 

 véleményt mond az iskolai alapdokumentumokról, az éves munkaterv tanulókat érintő 

kérdéseiről, a diákszociális intézkedésekről, az ifjúságpolitikai célokra fordítható 

pénzeszközök felhasználásáról, a diáksport-tevékenységre vonatkozó tanulókat érintő 

döntésekről; 

 megtervezi éves tevékenységi körét, meghatározza gazdálkodási elveit, szervezi a 

diákközélet rendezvényeit, havonta diákgyűlést, évente diákközgyűlést tart; 

 tevékenyen részt vesz az iskolai gólyatábor szervezésében, amely sokéves hagyomány 

iskolánkban, s amely elősegíti a leendő osztályközösségek kialakítását és a 

beilleszkedés folyamatának meggyorsítását; 

 tevékenységéről beszámol a diákközgyűlésen diáktársainak, illetve az iskolavezetőségi 

üléseken. 

 

7.7 Az osztályközösségek 

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

csoportja. Döntési jogkörébe tartoznak: 

 az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása, 

 küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba, 

 döntés az osztály belügyeiben. 

Az osztályközösségek vezetője: az osztályfőnök 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató 

bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

 

 

7.8 A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái 

7.8.1 Szülői értekezlet 

Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskola tanévenként legalább két 

szülői értekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az igazgató, az 

osztályfőnök vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze. 

Összevont szülői értekezletet az igazgató hívhat össze. 
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A szülői értekezlet feladata: a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés 

kialakítása, a szülők tájékoztatása 

 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

 az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, 

 a helyi tanterv követelményeiről, 

 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintéjéről, 

 az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról, 

 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az 

iskola igazgatója felé. 

 

7.8.2 Tanári fogadóóra 

Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként – a munkatervben kijelölt időpontban – két 

alkalommal tart fogadóórát. A fogadóórák időtartama legalább 60 perc.  

Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke 

tanárával, akkor erre telefonon vagy elektronikus levél útján történő időpont-egyeztetés után 

kerülhet sor. 

 

7.8.3 A szülők írásbeli tájékoztatása 

Az iskola vezetése, a szaktanárok és az osztályfőnökök a digitális napló vezetésével tesznek 

eleget tájékoztatási kötelezettségüknek. A szülővel való kapcsolatfelvétel telefonon vagy a 

digitális napló révén küldött elektronikus levéllel történhet. 

Az osztályfőnök a digitális naplóba tett bejegyzés, a digitális napló üzenetküldő funkciójával 

vagy elektronikus levél útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi 

eredménye vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén. Az osztályfőnök a digitális napló útján 

tájékoztatja a szülőket a fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos 

eseményekről lehetőleg egy héttel, de legalább öt nappal az esemény előtt. 

 

7.8.4 A tanulók tájékoztatása 
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A tanulókat az iskola életéről, az iskola munkatervéről, illetve az aktuális feladatokról az iskola 

igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:  

 az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, 

 a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének 

ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül, 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

A tanulót a fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan (szóban, illetve 

írásban) tájékoztatják. 

A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés elkészültét 

követő következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval.  

Az írásbeli számonkérések, dolgozatok javítását 14 tanítási napon belül el kell végezni, a 

dolgozatokat ki kell osztani. A tanuló amennyiben a 14 tanítási napon belül nem kapja meg a 

dolgozatát, dönthet, hogy kéri-e a jegyet. 

A témazáró dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább 5 tanítási 

nappal a kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell a digitális naplón keresztül. Egy napon 

maximálisan két témazáró dolgozatot lehet íratni. 

A tudás folyamatos értékelése céljából félévente minden tárgyból legalább a tárgy heti 

óraszámával megegyező osztályzatot adunk. E szabály alól a heti egy-két órás tárgyak kivételt 

képeznek, e tárgyaknál is szükséges a három osztályzat megléte a tanuló lezárásához. Az 

osztályzatok számbavétele naplóellenőrzéskor történik.  

A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről.  

 

7.8.5 Az iskolai dokumentumok nyilvánossága 

Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak: 

 alapító okirat, 

 pedagógiai program, 

 szervezeti és működési szabályzat, 

 házirend. 

A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az igazgatói irodában szabadon megtekinthetők, 

illetve (az alapító okirat kivételével) megtalálhatók az iskola honlapján. A hatályos alapító 
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okirat a http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek honlapon található meg. A fenti 

dokumentumok tartalmáról – munkaidőben – az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek adnak 

tájékoztatást. A házirendet minden tanítványunk és szülei számára a beiratkozáskor átadjuk. 

 

7.9 A külső kapcsolatok rendszere és formája 

 

7.9.1 Az előzőekben említett szervezeteken kívül az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart 

fen a tanulók iskola-egészségügyi ellátását biztosító szervezettel. Az iskola-egészségügyi 

szolgálat szakmai ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat végzi. A 

kapcsolattartást az iskola igazgatója biztosítja az iskolaorvossal és az iskolai védőnővel. 

 

7.9.1.1 Az igazgató és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere 

Az iskolaorvos feladatait a köznevelési törvény, az annak végrehajtását tartalmazó 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI- rendelet és az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. (IX. 3.) NM- 

rendelet szerint végzi. 

Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján az iskola tanulóinak 

rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását [a köznevelési törvény 25. § (5) bek. alapján]. 

Munkáját szakmailag az ÁNTSZ  városi tiszti főorvosa irányítja és ellenőrzi. Az iskolaorvost 

feladatainak ellátásában segíti az intézmény igazgatója, a közvetlen segítő munkát a tanügy-

igazgatási igazgatóhelyettes végzi. 

Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola 

igazgatójával. A diákok szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggeszti a tanári 

szobában. 

 

7.9.1.2 Az iskolai védőnő feladatai 

 A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az 

iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a 

tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, 

leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket 

(vérnyomás, testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.). 

 A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatóhelyetteseivel. 

http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek
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 Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, 

osztályfőnöki órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve. 

 Heti két órában fogadóórát tart az iskola diákjai számára. 

 Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat 

mindennapi munkájában felhasználja. 

 Munkaidejét munkáltatója határozza meg. 

 Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (pedagógiai szakszolgálat, drogambulancia, 

családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat stb.). 

 

8. Hatáskörök átruházására vonatkozó rendelkezések 
 

8.1. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből átadja az alábbiakat: 

 a felnőttoktatási igazgatóhelyettes számára az esti tagozat ügyeiben való döntést, 

kivéve, ha az a nappali tagozatot is érinti, 

 a tanügy-igazgatási igazgatóhelyettes számára a vizsgák szervezésével kapcsolatos 

döntések jogát, (kivéve a felvételi vizsgák) a választott tantárgyak meghirdetésének 

jogát, a tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási kérelmekkel kapcsolatos 

döntések jogát, 

 a szakmai igazgatóhelyettes számára a szakképző évfolyam szervezésével kapcsolatos 

döntés jogát. 

 

8.2.A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok 

ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések  

Lásd 6.4.1 pont. 

 

8.3.Azok az ügyek, amelyekben a szülői szervezetet az SZMSZ véleményezési joggal ruházza 

fel: 

 éves munkaterv elfogadásakor, 

 a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor vagy módosításakor (a 

jogszabályban meghatározott kérdésekben) 

 a házirend elfogadásakor, 
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 azon tájékoztató elfogadásakor, aminek témája:  azon tantárgyak listája, amelyekből a 

tanulók választhatnak, illetve az érettségi vizsgára történő felkészítés szintje, 

 Pedagógiai Program elfogadásakor, 

 az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál, 

 

 

9. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok 
 

9.1 A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 4. § (1) bekezdés q) szakaszában foglaltak alapján a 

tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk 

meg. 

 A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon 

belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül 

ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését követő 

30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja. 

 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés 

révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi eljárás 

megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről. 

 A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület 

ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a bizottság 

elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet. 

 A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását napirendre 

tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban ismertetni kell a 

fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv ismertetését követő 

kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság tagjai válaszolnak, az 

észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges mértékben – a határozati 

javaslatba beépítik. 

 A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a fegyelmi 

bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott egyéb 

személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a bizonyítás 

érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló teremben. 
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 A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a 

tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az intézmény 

igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban érintett tanulónak 

és szülőjének. 

 A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, az 

iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. 

 A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi 

értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni. 

 A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az iratokat 

egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg kell jelölni 

az irat ezen belüli sorszámát. 

 

9.2 A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 

A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető 

eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, 

értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő fél 

közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a 

kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem 

orvoslása érdekében. 

Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg: 

 az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó 
révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást 
megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről 

 a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a fegyelmi 
eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell jelölni az 
egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét 

 az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége 

 a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi 
eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót és 
a szülőt nem kell értesíteni 

 az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény igazgatója 
tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével 
megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket 
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 az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol 
biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei 

 az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az 
intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez 
a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges 

 a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva 
utasíthatja vissza 

 az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a 
sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az 
álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése 

 ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal egyetért, 
az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három hónapra 
felfüggeszti 

 az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az 
egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon 

 az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, 
amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá 

 az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló 
osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet 
információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása 

 az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a 
jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik. 

 a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő 
tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban 
meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni. 

 

9.3 Egyéb szabályozások 

Az iskola, valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában az iskola szerzi meg a 

tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói 

jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak 

elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket az iskola biztosította. A tanulót díjazás 

illeti meg, ha az iskola a tulajdonába került dolog értékesítésével, hasznosításával bevételre 

tesz szert. A megfelelő díjazásban a tanuló és az iskola állapodik meg, ha alkalomszerűen, 

egyedileg elkészített dolog értékesítéséből, hasznosításából származik a bevétel. Az oktatás 
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keretében, az oktatási folyamat részeként rendszeresen elkészített dolog esetén a megfelelő 

díjazást a teljes képzési folyamatban részt vevők által végzett tevékenységre megállapítható 

eredmény (nyereség) terhére kell megállapítani.  

 

 

10. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 
 

10.1  Az iskolai könyvtárra vonatkozó általános adatok 

A könyvtár neve: BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Kereskedelmi és Közgazdasági 

Szakgimnáziuma Könyvtára 

A könyvtár címe: 1011 Budapest, Ponty u. 3. 

A könyvtár bélyegzőjének szövege: Hunfalvy János KTNyKKSz, Bp. Könyvtár 

A könyvtár, mint az iskolai könyvtári hálózat tagja, az alábbi szakmai szervezetekkel tart kapcsolatot:  

 Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 

 Könyvtárostanárok Egyesülete. 

 

10.2  Az iskolai könyvtár működésének célja: 

 segítse elő az oktató-nevelő munkát,  

 a rendelkezésre álló szakkönyvek, kiadványok, folyóiratok és egyéb dokumentumok 
segítségével biztosítsa a szakmai munka (oktató-nevelő munka) színvonalának szinten 
tartását, fejlesztését, 

 segítse elő az iskolai könyvtárhasználók (pedagógusok, tanulók, egyéb dolgozók) 
általános műveltségének kiszélesítését, 

 a folyamatosan korszerűsített könyvtári állomány segítségével közvetítse az új, 
modern ismereteket. 
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10.3. Az iskolai könyvtár feladata 

Általános feladatai 

Az iskola könyvtárának, mint a nevelő-oktató tevékenység szellemi bázisának, fő feladatai a 

következők: 

 elősegíti az iskola szervezeti és működési szabályzatában és pedagógiai programjában 
rögzített célok helyi megvalósítását,  

 biztosítja az iskola pedagógusai és tanulói részére az oktatáshoz és a tanuláshoz 
szükséges információkat, ismerethordozókat (szak és általános jellegű könyvek, 
folyóiratok, audiovizuális eszközök, stb.) 

 gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, és rendelkezésre 
bocsátja, 

 rendszeres, folyamatos tájékoztatást nyújt a könyvtár dokumentumairól és 
szolgáltatásairól, 

 központi szerepet tölt be a tanulók önálló könyv- és könyvtárhasználatra történő 
felkészítésében, 

 részt vesz, illetve közreműködik az intézmény oktatási-nevelési helyi tantervének 
megfelelő könyvtári tevékenységében (tanóra tartása a könyvtári állomány 
igénybevételével, művelődési és iskolai egyéb programok, vetélkedők szervezése, 
segítség nyújtása, különféle könyvtári dokumentumok, segédeszközök biztosítása, 
stb.), 

 az Internet segítségével biztosítja a saját könyvtári állományon kívüli dokumentumok 
lelőhelyének meghatározását (lelőhely-tájékoztatás), 

 a fenntartó részére statisztikai adatokat szolgáltat. 

 

Szakmai  feladatai 

Az iskola könyvtárának a céljai illetve az általános feladatai teljesítése érdekében az alábbi 

szakfeladatokat kell ellátnia: 

 az iskola helyi tantervének figyelembevételével folyamatosan bővíti, korszerűsíti 
állományát a pedagógusok, munkaközösségek, és más iskolai könyvtárhasználók 
javaslatainak, igényeinek figyelembevételével, 

 az iskolai könyvtár állományának gyarapítását (beszerzés, ajándék, csere, stb.) az éves 
munkatervében foglaltak alapján, az iskolai beszerzési keret figyelembevételével végzi, 

 a beszerzett, megőrzésre átvett dokumentumokat a lehető legrövidebb időn belül 
bevételezi és leltárba veszi, 

 naprakészen vezeti az egyedi (cím) leltárt tartalmazó elektronikus leltárt,  
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 a tanári kézipéldányokról, útmutatókról, gyorsan avuló kisebb terjedelmű kéziratokról 
ún. brosúra-nyilvántartást vezet, 

 az elavult, feleslegessé váló, vagy fizikailag használhatatlanná vált dokumentumokat 
vagy az olvasók által elvesztett könyveket évente állományából kivonja, az ezzel 
kapcsolatos nyilvántartást elvégzi, 

 a könyvtári állomány leltározását az állomány nagyságának függvényében megfelelő 
időben és módon végzi, a hatályos jogszabályok alapján, 

 a könyvek elhelyezését, tagolását azok tartalmának, jellegének figyelembevételével 
végzi: 

 kézikönyvtár (csak helyben használható, nem kölcsönözhető könyvek) 

 kölcsönözhető állomány (ezen belül: szépirodalom, ismeretközlő irodalom)  

 időszaki kiadványok (napilapok, hetilapok, folyóiratok, szaklapok, stb.) 

 audiovizuális dokumentumok  

 muzeális könyvgyűjtemény  

 a könyvtári állomány számítógépes nyilvántartását és ezáltal a sok szempontú 
visszakeresés lehetőségének biztosítását, 

 gondoskodik a könyvtári állomány megfelelő tárolásáról, a raktári rendről. 

   

Nyitva tartás 

A könyvtár minden tanítási napon nyitva tart, heti 24 órában. A nyitva tartás ideje az iskola 

működési rendjéhez és a diákok igényeihez igazodik. 

 

Használók köre 

Az iskolába beiratkozott minden nappali tagozatos tanuló, a nevelőtestület minden tagja, a 

pedagógiai munkát segítő és a technikai alkalmazottak. 

Az igazgató külön engedélyével egyéb személyek is használhatják. 

A felnőttoktatásban részt vevő esti tagozatos hallgatók egyedi elbírálás alapján vehetik 

igénybe a könyvtár szolgáltatásait, amelynek eldöntése a könyvtárostanár hatáskörébe 

tartozik. 

 

 

Használat módja, feltételei 

Beiratkozási díj nincs. A beiratkozás az adatfelvétellel és a belépési nyilatkozat aláírásával válik 

teljessé. 
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Kötelezően megadandó adatok: név és lakcím, a telefonszám vagy az e-mail-cím. A személyes 

adatokat csak az olvasóval való kapcsolattartáshoz használjuk, ennek biztonságáért a 

könyvtárostanár felelős. Az olvasók 15 napon belül kötelesek a könyvtárban személyesen 

bejelenteni, ha adataikban változás következik be. 

Az iskolából való kiiratkozással, illetve a munkaviszony megszűnésével egyidejűleg a könyvtári 

tagság megszűnik. Az adatok a könyvtári tagság megszűnésével törlésre kerülnek. 

A dokumentumokhoz helyben használattal vagy kölcsönzéssel lehet hozzájutni, amit csak a 

könyvtáros tudtával és megfelelő dokumentálás után lehet a könyvtárból kivinni. 

 

Kölcsönzési előírások 

Kölcsönözhető dokumentumok: szépirodalom, szakirodalom, brosúrák és a tartós tankönyvek. 

Egyszerre maximum 5 darab könyv kölcsönözhető ki, a tartós tankönyvek kivételével. 

A kölcsönzési idő 1 hónap, ez egyszer meghosszabbítható kérésre, ha nincs előjegyzés rá. 

Pedagógusok esetén a kölcsönzésre ugyanezek a szabályok vonatkoznak, kivéve  a tanári 

segédkönyveket, melyeknek kölcsönzési ideje és mennyisége nem korlátozott. Az 

audiovizuális dokumentumokat (CD-k, CD-ROM-ok, DVD-k) csak pedagógusok kölcsönözhetik, 

ezek kölcsönzési ideje 3 nap. 

Lejárt tartozás esetén újabb dokumentum nem adható ki. 

Az ingyenességet igénylő tanulók tankönyvellátása külön szabályzat szerint történik.  

Tankönyveket rászorultság alapján, egyedi elbírálás után, melyet az igazgató ad ki, a készlet 

erejéig egész tanévre kölcsönözhetünk. Ezekkel legkésőbb az utolsó tanítási napon el kell 

számolni. 

Az adott napra szóló kölcsönzéseket külön füzetben regisztráljuk, azokat a kölcsönzés napján 

a könyvtár zárásáig vissza kell szolgáltatni. 

Helyben használhatók: kézikönyvek, régi könyvek, elektronikus és audiovizuális 

dokumentumok, játékok valamint az időszaki kiadványok. Ezek, a könyvtáros mérlegelése 

alapján, rövid időre kölcsönözhetők, a mindenkori lehetőségek szerint. 

A kölcsönzött dokumentumokat a kölcsönzés idejétől függetlenül legkésőbb a tanév utolsó 

tanítási napjáig kell visszahozni. Ez alól kivételt a kötelező olvasmányok képezhetnek a nyári 

szünet idejére, bejelentés alapján. 
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Katalógusszerkesztési szabályzat 

A megfelelő tájékoztatás előfeltétele a dokumentumok formai és tartalmi feltárása, ezt 

biztosítja a katalógusrendszer. A katalógus funkciója, hogy segítségével megállapítható legyen 

  megvan-e a könyvtárban egy bizonyos könyv, ill. egyéb dokumentum, 

  egy szerzőnek milyen művei és  

  egy bizonyos műnek milyen kiadásai vannak meg? 

  egy témával kapcsolatban a könyvtár milyen dokumentumokat tud nyújtani? 

 

A Szikla Integrált Könyvtári Rendszer Katalogizáló moduljának segítségével valósult meg a 

retrospektív katalógus konverzió. 
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10.4 Szabályzat a tartós tankönyvek nyilvántartási és kezelési rendjéről  

 

Könyvtárunk törvényileg előírt feladatai közé tartozik az ún. tartós tankönyvek beszerzése, 

nyilvántartása, kölcsönzése. 

Tartós tankönyvnek tekintjük azokat az iskolánk tanulói számára kötelezően vagy ajánlottan 

előírt tankönyveket és segédanyagokat, melyek fizikailag alkalmasak a több tanéven keresztül, 

különböző diákok által történő rendszeres használatra, továbbá a szakmai munkaközösségek 

indokoltnak tartják azoknak ilyen módon történő biztosítását, tehát pl. csupán egy éven át 

szükségesek a középiskolai tanulmányok során. 

A tartós tankönyvek az időleges nyilvántartású dokumentumok közé sorolva, a brosúra 

nyilvántartásba kerülnek. Ez számítógépes feldolgozásuk során lehetővé teszi az 

egyszerűsített leírás készítését. Az ideiglenes nyilvántartásba vétel megengedi, hogy 

elhasználódásuk, elavulásuk esetén a könyvtár vezetője külön engedély nélkül apassza ezen 

állományrész dokumentumait, a szaktanárokkal előzetesen egyeztetve. Az ilyen 

nyilvántartású dokumentumok kívül maradnak az állományellenőrzés körén is. 

A tartós tankönyvek a szabadpolcos könyvtárban külön gyűjteményrészt alkotnak, tantárgyak 

szerinti rendben elhelyezve. A gyakran használt tankönyvek egy példányának csupán helyben 

történő használata engedélyezett. 

A tartós tankönyvek kölcsönzése a többi dokumentumtól eltérően egy teljes tanévre történik 

mind a diákok, mind a tanárok, mind az egyes szaktantermekben elhelyezett letétek számára. 

Az indokolatlan mértékben megrongált, vagy elvesztett tankönyveket a kölcsönző köteles egy 

azonos új példánnyal, esetleg más, hasonló értékű és témájú művel pótolni. A tartós 

tankönyvek néhány órára való kölcsönzése is a könyvtár szolgáltatásai közé tartozik. 
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11. LEGITIMÁCIÓ 
 

 

  



SZMSZ - 2016 

 

 54 

12. MELLÉKLETEK 
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1. számú melléklet 

A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy 
János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi 
Szakközépiskolájának iratkezelési szabályzata 
 

A BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi 

Szakközépiskolájának iratkezelési szabályzata 

 a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 
LXVI. törvény, 

 a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 

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

 az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. 
rendelet alapján készült, 

 a 315/2013. (VIII.28) Kormányrendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól. 

 

 

Az iratkezelési szabályzat célja, hatálya 

Az iratkezelési szabályzat az iratok átvételét, feldolgozását, készítését, nyilvántartását, 

rendszerezését, szakszerű és biztonságos megőrzését, használatra bocsátását, selejtezését, 

illetve levéltárba adását szabályozza. 

Az iratkezelési szabályzat hatálya kiterjed az intézményben keletkező, az oda érkező, illetve az 

onnan továbbított valamennyi iratra. 

 

Az iratkezelés irányítása, felügyelete 

Az intézményben a hivatalos ügyek intézését, az ügyeket kísérő iratkezelést, valamint ezek 

ellenőrzését az intézmény igazgatója irányítja, és az igazgató, valamint az általa kijelölt 

igazgatóhelyettesek felügyelik az alábbiak szerint: 

Az igazgató 
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 elkészíti és kiadja az iskola iratkezelési szabályzatát, 

 irányítja és ellenőrzi az iskolatitkár (titkárság) munkáját, 

 jogosult az iskolába érkező küldemények felbontására, 

 jogosult kiadmányozni 

 kijelöli az iratok ügyintézőit, 

 meghatározza az iratok selejtezésének és levéltárba küldésének évét. 

 

Az igazgató által kijelölt igazgatóhelyettes 

 figyelemmel kíséri az iratkezelésre vonatkozó jogszabályokat, és felhívja az igazgató 

figyelmét azok változásaira, az iratkezelési szabályzat módosításának 

szükségességére 

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

iratkezelési szabályzat előírásai szerint történjen, 

 az igazgató távollétében jogosult az iskolába érkező küldemények felbontására, 

 az igazgató távollétében jogosult a kiadmányozásra, 

 az igazgató távollétében kijelöli az iratok ügyintézőit, 

 előkészíti és lebonyolítja az irattári anyag selejtezését és levéltári átadását. 

 

Az iratkezelés szervezése 

Az intézmény iratkezelése központi iratkezelési rendszerben valósul meg. Az intézményben a 

hivatalos ügyek intézését és az ügyeket kísérő iratkezelést az iskolatitkárok (titkárság), 

valamint a kézbesítő végzik. 

Az iskolatitkár köteles munkáját az iratkezelésre vonatkozó jogszabályok és az iratkezelési 

szabályzat előírásai alapján végezni,  köteles a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni. 

Feladatai: 

 küldemények átvétele, 

 iktatás, 

 iratok csatolása, szerelése, 

 iratok mutatózása, 

 iratok belső továbbítása az ügyintézőkhöz, az ezzel kapcsolatos nyilvántartás vezetése,  

 kiadmányok tisztázása, sokszorosítása, továbbítása, postai feladása, kézbesítése, 

illetve átadása a kézbesítőnek, 

 határidős iratok kezelése és nyilvántartása, 



SZMSZ - 2016 

 

 57 

 az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezése, 

 az irattár kezelése, rendezése, 

 irattári jegyzékek készítése, 

 közreműködés az irattári anyag selejtezésénél és levéltári átadásánál. 

 

A kézbesítő munkáját az igazgató, az igazgatóhelyettesek és az iskolatitkár irányításával, 

útmutatásával végzi, felelős a rábízott küldemények megőrzéséért, iskolán belüli és külső 

továbbításáért, felelős a kézbesítőkönyv megőrzéséért. 

Feladatai: 

 küldemények postai átvétele, feladása, 

 küldemények kézbesítése, 

 a kézbesítő könyv aláíratása a címzettel. 

 

Az intézményi bélyegzők 

Az intézmény hivatalos bélyegzői: körpecsét, hosszú pecsét. 

Az iskola hivatalos bélyegzőinek készítésére, használatára az igazgató adhat engedélyt. 

A tönkrement, elavult bélyegzőt az igazgató ellenőrzése mellett meg kell semmisíteni. A 

megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

A hivatalos bélyegző elvesztése esetén jegyzőkönyvet kell készíteni, és az elvesztés tényét az 

igazgatónak közleményben közzé kell tennie. 

Az iskola bélyegzőiről nyilvántartást kell vezetni. A bélyegzők nyilvántartásának a 

következőket kell tartalmaznia: 

 a bélyegző sorszámát 

 a bélyegző lenyomatát 

 a bélyegző használatára jogosult személyek nevét, beosztását 

 a bélyegző őrzéséért felelős személy nevét 

 a bélyegző átvételének keltét és az átvételt igazoló aláírást 

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

feltüntetésére 

A bélyegzők nyilvántartásáért az iskola igazgatója által kijelölt iskolatitkár felelős. 
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Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az 

igazgató és az igazgatóhelyettesek minden ügyben, és az iskolatitkár a munkaköri leírásukban 

szereplő ügyekben, az osztályfőnök és az érettségi és szakmai vizsgabizottság jegyzője az év 

végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítőbe való 

beírásakor. 

 

Az iratkezelés folyamata 

A küldemények átvétele és felbontása 

Az intézmény küldeményeinek átvételére az igazgató és az igazgató által megbízott 

igazgatóhelyettes, iskolatitkár vagy kézbesítő jogosult. Az intézmény küldeményeinek 

felbontására, az iskola elektronikus postaládájának megnyitására az igazgató és az igazgató 

által megbízott igazgatóhelyettes vagy iskolatitkár jogosult. 

Az intézménynek személyesen benyújtott iratok átvételére az iskola igazgatója, 

igazgatóhelyettesei és iskolatitkára jogosult. A személyesen benyújtott iratok átvételét 

kérelemre igazolni kell az igazolásul felhasznált másolat lebélyegzésével, aláírásával. Az irat és 

annak másolatának egyezőségéről az igazolás előtt gondosan meg kell győződni. 

Amennyiben a küldemény címzéséből megállapítható, hogy nem az intézményt illeti, 

felbontás nélkül kell azt a címzetthez továbbítani, vagy a feladónak, illetve a postára 

visszaküldeni. 

A gyors elintézést igénylő („azonnal”, „sürgős” jelzésű) küldeményt azonnal továbbítani kell a 

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

Ha az irat burkolata sérülten vagy felbontottan érkezett, a küldeményt átvevőnek rá kell írnia 

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

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

szülői szervezet, a munkahelyi szakszervezet és a más, az iskolában működő társadalmi 

szervezet részére érkezett küldeményeket. 

A névre szóló iratot, amennyiben az nem magánjellegű, és hivatalos ügyintézést igényel, a 

címzett haladéktalanul visszajuttatja az iskolatitkárnak. 

A névre szóló küldeményt a címzett távolléte esetén az igazgató vagy az általa megbízott 

igazgatóhelyettes felbonthatja, ha a küldemény külseje alapján megállapítható, hogy hivatalos 

iratot tartalmaz. 
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A küldeményt felbontó személynek egyeztetnie kell a borítékon és a benne levő iratokon lévő 

iktatószámokat, továbbá az iraton feltüntetett és a ténylegesen beérkezett mellékletek 

számát. Az eltéréseket az iratra rá kell vezetni, és erről a küldemény feladóját haladéktalanul 

értesíteni kell. 

Amennyiben a küldeményhez pénz, illetékbélyeg, válaszbélyeg van mellékelve, ezt az iratra fel 

kell jegyezni. 

A küldemény téves felbontása esetén a borítékot ismét le kell ragasztani, a küldeményt 

felbontó személynek a borítékra rá kell vezetnie a téves felbontás tényét, s azt dátummal és 

aláírással kell ellátnia. A tévesen felbontott küldeményt haladéktalanul továbbítani kell a 

címzetthez. 

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

levél, illetve ha a feladás időpontjához jogkövetkezmény fűződik (fellebbezés, bírósági idézés, 

jelentkezés, pályázat, felül bírálati kérelem, törvényességi kérelem, stb.) a borítékot az irathoz 

kell csatolni, és ezt az iraton a mellékletek feltüntetése mellett jelezni kell. 

 

Elektronikus úton érkező, illetve előállított dokumentumok kezelése 

Az ADAFOR programon keresztül érkező üzenetet a programot kezelő igazgatóhelyettes 

köteles a megérkezés napján nyomtatott formában az igazgatónak átadni, és azt a 

továbbiakban beérkező levélként kell kezelni. 

A fenntartó által létrehozott Igazgatói levelező listán érkező leveleket, utasításokat az igazgató 

kinyomtatja, az iskolatitkárnak átadja, és a továbbiakban beérkező levélként kell azokat 

kezelni. 

Az elektronikus úton előállított, fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és 

az igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 

Az intézmény által használt elektronikus naplóban rögzített adatokat az augusztus végi 

javítóvizsgák után ki kell nyomtatni pdf-ben, és a dokumentumot CD-re kell írni, és ilyen 

formában kell tárolni. 

 

Az iktatás 

Az intézmény iktatási rendszere évente újrakezdődő sorszámos rendszer, melyet az iskola 

igazgatója által hitelesített iktatókönyvben kell rögzíteni. 
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Az iktatás az iratok beérkezésének, illetve keletkezésének sorrendjében történik a beérkezés 

napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon. Soron kívül kell iktatni és továbbítani a 

határidős iratokat, táviratokat, expressz küldeményeket, a hivatalból tett intézkedéseket 

tartalmazó „sürgős” jelzésű iratokat. 

A küldeményeket felbontó vezető, illetve a névre szóló hivatalos küldemény címzettje köteles 

a hivatalos ügyiratot az iskolatitkárnak iktatás céljából bemutatni. 

Iktatni kell az iskolába érkezett és azon belül keletkezett iratokat. 

Nem kell iktatni: meghívókat, közlönyöket, sajtótermékeket, reklámcélú kiadványokat, 

valamint az olyan iratokat, amelyekről a vonatkozó rendelkezések értelmében külön 

nyilvántartást kell vezetni (pl. könyvelési bizonylatok). 

Az iktatókönyv egy naptári éven keresztül használható. 

Az iktatókönyvben oldalt, iktatószámot üresen hagyni nem szabad. 

Téves iktatás (vagy üresen hagyott iktatószám esetén) a téves bejegyzést érvényteleníteni kell. 

Érvénytelenített iktatószámot újból kiadni nem szabad. 

Az iktatókönyvben a téves bejegyzéseket át kell húzni úgy, hogy az eredeti szöveg is olvasható 

maradjon, és fölé kell írni a helyes adatot. 

Az iktatókönyv egy-egy sorszámára csak egy ügyet szabad iktatni. 

Az igazgató engedélye alapján, gyűjtőszámon lehet iktatni az azonos tárgykörű, az év folyamán 

többször előforduló ügyeket. 

 

Szignálás 

Az igazgató a küldeménnyel kapcsolatos ügyek elintézésére az iskola dolgozói közül ügyintézőt 

jelöl ki, és ezt az iraton jelzi (szignálja). Az ügyintéző kijelölésével egy időben az igazgató 

- meghatározza az elintézés határidejét, és 

- utasításokat adhat az elintézés módjára. 

Az igazgató által szignált iratokat az iskolatitkár köteles haladéktalanul bevezetni az 

iktatókönyvbe és eljuttatni azokat a kijelölt ügyintézőhöz. 
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Ha az ügyet telefonon vagy személyes tájékoztatással lehet intézni, akkor annak lényegét és 

az elintézés határidejét az ügyiratra rá kell vezetni. 

 

Kiadmányozás 

A kiadvány az intézményi ügyintézés során belső vagy külső ügyfél, szervezet, intézmény stb. 

számára készült hivatalos irat. 

Az ügyintézőnek az ügyintézés során el kell készítenie a kiadvány tervezetét. A kiadvány 

tervezetének tartalmi szempontból meg kell egyeznie az elkészítendő kiadvánnyal. 

Az elkészült tervezetet az ügyintézőnek be kell mutatnia valamelyik kiadványozási joggal 

rendelkező vezető dolgozónak. Hivatalos irat az iskolában csak kiadványozási joggal 

rendelkező vezető dolgozó engedélyével készülhet. 

Az intézményben kiadványozási és egyben aláírási joggal az alábbi vezető beosztású dolgozók 

rendelkeznek: 

 Igazgató: minden irat esetében 

 Igazgatóhelyettesek: az SZMSZ-ben meghatározott iratok / a tanulókkal és az iskola 

működésével kapcsolatos iratok esetében 

A kiadványozási joggal rendelkező vezető a kiadványozás engedélyezése esetén rendelkezik a 

tervezet tisztázásának módjáról (gépelés, sokszorosítás stb.). A kiadványozásra engedélyezett 

tervezetet az iskolatitkár tisztázza. 

A tisztázatnak szó szerint meg kell egyeznie a tervezet szövegével, tartalmilag és formailag 

meg kell felelnie az iratkezelési szabályzat követelményeinek. Leírás után a tisztázatot 

összeolvasás útján egyeztetni kell a tervezettel. 

Tisztázás után a kiadványozó eredeti aláírásával kell ellátni az iratokat. 

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

esetben az iraton a kiadványozó neve után “s. k.” jelzést kell tenni, és el kell látni az iskola 

körbélyegzőjének lenyomatával. 

Az iratok eredeti példányát az aláírás mellett el kell látni az iskola körbélyegzőjének 

lenyomatával is. 

Az iskola hivatalos iratainak (kiadványainak) tartalmi és formai követelményei: 

 a kiadvány fejlécében: az iskola megnevezése, logója, címe, telefonszáma 
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 a kiadvány felső részén, a fejléc alatt: az ügy iktatószáma; az ügyintéző neve, az ügy 

tárgya, a mellékletek darabszáma 

 a kiadvány címzettje 

 a kiadvány szövegrésze (határozat esetében a rendelkező rész és az indoklás is) 

 aláírás 

 az aláíró neve, hivatali beosztása 

 eredeti ügyiraton az iskola körbélyegzőjének lenyomata 

 keltezés 

 

A kiadványok továbbítása 

A kiadványokhoz a borítékokat az iskolatitkár készíti el. 

A kiadványok elküldésének módjára, ha az nem közönséges levélként történik, az 

ügyintézőnek utasítást kell adnia. 

A küldemények haladéktalan továbbításáért az iskolatitkár a felelős. 

A küldemény továbbítása történhet postai úton vagy kézbesítővel. 

A továbbítás minden esetben az igazgató által hitelesített kézbesítőkönyv felhasználásával 

történik. 

 

Az irattározás rendje 

Az elintézett iratokat az iskolatitkárnak el kell helyeznie az irattárban. 

Az irattári őrzés idejét az irattári terv határozza meg. 

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

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

engedélyével lehet. 

Az irattárba helyezést az iktatókönyv megfelelő rovatában fel kell tüntetni. 

Az iskola 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 iskolatitkári helyisége. 
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Három év elteltével az ügyiratokat az irattárban az irattári terv tételszámai szerint történő 

csoportosításban, ezen belül a sorszámok növekvő sorrendjében kell elhelyezni. Az irattár 

helye az intézmény alagsora. 

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

elismervény ellenében lehet átadni. Az elismervényt az irattárban az irat helyére kell tenni, és 

az irat visszaadását követően is meg kell őrizni. 

Az irattárban kezelt iratról másolat kiadását csak kiadványozási joggal felruházott vezető 

engedélyezheti. 

Az intézmény irattári tervét a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 1. melléklete 

tartalmazza. 

 

Az iratok selejtezése, levéltári átadása 

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 

bejelentéstől számított 30 nap letelte után kezdhető meg. 

Az iratselejtezés alkalmával 3 példányban selejtezési jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek 

tartalmaznia kell az alábbiakat: 

 hol és mikor készült a jegyzőkönyv, 

 melyik év anyagát érinti a selejtezés, 

 mely tételek kerültek selejtezésre, illetőleg a tételekből mely iratokat nem 

selejtezték, 

 milyen mennyiségű (kg) irat került selejtezésre 

 kik végezték és kik ellenőrizték a selejtezést. 

 

A selejtezési jegyzőkönyv két példányát meg kell küldeni a levéltárnak. A selejtezett iratok 

megsemmisítésére, értékesítésére csak a levéltár jegyzőkönyvre vezetett hozzájárulásának 

megérkezése után kerülhet sor. 

A nem selejtezhető iratokat ötven év után az illetékes levéltárnak kell átadni. 
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Záró rendelkezések 

Jelen iratkezelési szabályzat az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét 

képezi. Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi alkalmazottjára. 

A hatályba lépés ideje: 2016.július 1. 

 

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

A szabályzat egy példányát hozzáférhetővé kell tenni az intézmény valamennyi alkalmazottja 

számára az iskola honlapján, a titkárságon és az iskola könyvtárában. 

 

 

 

Budapest, 2016. június 30. 

 

 

        Plánk Tibor 

        igazgató 
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2.számú melléklet 

A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy 
János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi 
Szakközépiskolájának adatkezelési szabályzata 
 

1. Általános rendelkezések  
 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs 

kötelezettségeinek teljesítése érdekében megalkotta az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.  

 

1.1 Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja  

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 közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

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

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

 a 315/2013. (VIII.28) Kormányrendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól. 

 

 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,  
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 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 - egyértelmű 

és részletes - tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen 

az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult 

személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.  

 

1.2 Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya  

Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény igazgatójára, valamennyi munkavállalójára 

és tanulójára nézve kötelező érvényű.  

Adatkezelési szabályzatunkat a jóváhagyást követő dátummal létesített tanulói jogviszony 

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 képez 

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.  

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 munkavállalók 

adatainak kezelése a jogviszony kezdetétől a jogviszony megszűnését követő harmadik év 

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

megőrzendő 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 

kötelezően nyilvántartandóak az alábbiak szerint.  
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2.1. Az intézmény kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében 
nyilvántartott, a jogszabály által meghatározott munkavállalói adatokat  

 nevét, anyja nevét,  

 születési helyét és idejét,  

 oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát,  

 végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény 
nevét, a diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, 
szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének idejét,  

 munkaköre megnevezését,  

 a munkáltató nevét, címét, valamint OM azonosítóját,  

 munkavégzésének helyét,  

 jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,  

 vezetői beosztását,  

 besorolását,  

 jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,  

 munkaidejének mértékét,  

 tartós távollétének időtartamát.  

 óraadó esetében az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését.  

 állampolgárság;  

 állandó lakcíme és tartózkodási helye, e-mail címe  

 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  kapcsolatos 
adatok, idegennyelv-ismerete,  

 a munkavállaló jelenlegi besorolása, annak időpontja, - a munkavállaló minősítésének 
időpontja és tartalma,  

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

 munkavégzés ideje,  

 szabadság, kiadott szabadság,  
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2.2 A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai  

2.2.1 Az intézmény kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében nyilvántartott, a jogszabály 

által meghatározott tanulói adatokat  

 nevét,  

 nemét,  

 születési helyét és idejét,  

 társadalombiztosítási azonosító jelét,  

 oktatási azonosító számát,  

 anyja nevét,  

 lakóhelyét, tartózkodási helyét,  

 állampolgárságát,  

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

 diákigazolványának számát,  

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

szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét,  

 jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét,  

 nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,  

 jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,  

 nevelésének, oktatásának helyét,  

 felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat,  

 tanulmányai várható befejezésének idejét,  

 évfolyamát.  

 

2.2.2 Kezeli továbbá a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos további adatokat  

 a tanuló állampolgársága,  

 állandó lakásának és tartózkodási helyének címe és telefonszáma,  

 nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító 

okirat  megnevezése, száma;  

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

 a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen - felvételivel kapcsolatos 

adatok,  

 a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, 

vizsgaadatok,  

 a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,  
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 a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok, és ezzel összefüggő mentességek, - 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló rendellenességére 

vonatkozó adatok,  

 hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó adatok  

 a tanulói balesetekre vonatkozó adatok,  

 a tanuló személyi igazolványának száma,  

 a tanuló fényképét a digitális naplóban,  

 többi adatot az érintett hozzájárulásával.  

 

 3. Az adatok továbbításának rendje  
 

3.1 A pedagógusok adatainak továbbítása  

Az intézmény alkalmazottainak a 2. fejezet szerint nyilvántartott adatai továbbíthatók a 

fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi 

önkormányzatnak, államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések 

ellenőrzésére 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 

leggyakoribb eseteit közöljük az alábbiakban: 

Harmadik fél részére adat csak jogszabály alapján, írásbeli kérésre szolgáltatható. 

 

A tanulók adatai továbbíthatók:  

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

nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat,  

b) tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre, a beilleszkedési zavarra, sajátos 

nevelési igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek  
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c) a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett 

osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, iskolaváltás 

esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének,  

d) a diákigazolvány- jogszabályban meghatározott- kezelője részére a diákigazolvány 

kiállításához 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 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló 

veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából,  

h) az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a 

bizonyítványok nyilvántartása céljából.  

 

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

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

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

adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való 

jogosultsága 

 

  

4. Az adatkezeléssel foglalkozó munkavállalók körének 
meghatalmazása  
 

Az intézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat karbantartásáért az 

intézmény igazgatója a felelős. Jogkörének gyakorlására az ügyek alább szabályozott körében 

helyetteseit, az egyes pozíciókat betöltő pedagógusokat, a gazdasági összekötőt és az 

iskolatitkárt hatalmazza meg.  

A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézmény 

igazgatója személyesen vagy - utasítási jogkörét alkalmazva - saját felelősségével látja el.  
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Az igazgató személyes feladatai:  

 a 2. fejezetben meghatározott adatok továbbítása,  

 a 2. fejezetben meghatározott adatok kezelésének rendszeres ellenőrzése,  

 a 2. fejezetben meghatározott adattovábbítás rendszeres ellenőrzése,  

 a 2.2 fejezet e) szakaszában meghatározottak közül a magatartás, szorgalom és tudás 

értékelésével 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.  

 

Igazgatóhelyettesek:  

a munkaköri leírásukban meghatározott felosztás szerint felelősek a 2.fejezetben 

meghatározott adatok kezeléséért, továbbításáért 

 

Iskolatitkár:  

 tanulók adatainak kezelése a 2.2 fejezetben meghatározottak szerint,  

 a tanulók felvételire vonatkozó adatainak kezelése a 2.2 e) szakasza szerint,  

 adatok továbbítása a 2.2.2 f) szakaszában meghatározott esetben.  

 kiadja és nyilvántartja a nyomtatáshoz és fénymásoláshoz szükséges 

jogosultságokat,  kódokat 

 

 

Osztályfőnökök:  

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

a nevelőtestületen belül, a  szülőnek,  
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Az iskolai rendszergazda:  

kiadja és nyilvántartja az iskolai informatikai hálózatba való belépéshez szükséges 

jogosultságokat, kódokat 

 

  

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 

elrendelheti.  

 

5.2 Az munkavállalók személyi iratainak vezetése  

A munkavállalók személyi anyaga, a munkavégzéssel kapcsolatos íratok gyűjtése és tárolása 

nem az iskolában történik. 

A KIR-ben tárolt személyes 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 történik, 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.  

A munkavállaló az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni a 

munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről.  
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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 igazgatója  

 az igazgatóhelyettesek  

 az osztályfőnök  

 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 

történik, 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 tárolható. 

A személyi adatokat osztályonként csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni:  

 összesített tanulói nyilvántartás,  

 törzskönyvek,  

 bizonyítványok,  

 beírási napló,  

 osztálynaplók,  

 a diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma.  
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5.3.2.1 Az összesített tanulói nyilvántartás  

Célja az iskolában tanuló diákok legfontosabb adatainak naprakész tárolása a szükséges 

adatok biztosítása, igazolások kiállítása, tanügy-igazgatási feladatok folyamatos ellátása 

céljából. 

Beiratkozáskor a tanuló gondviselője adatlapot tölt ki az alábbi adattartalommal: 

 a tanuló személyes adatai, lakcíme, elérhetősége 

 szülők neve, elérhetősége 

 a tanuló háziorvosa, egészségi állapotára vonatkozó információk 

 a tanulóval egy háztartásban élők, jövedelmük 

 

Az adatlaphoz csatolja a tanuló születési anyakönyvi kivonatának, személyi igazolványának, 

TAJ kártyájának és lakcímkártyájának másolatát. 

 

A nyilvántartást osztályonként összesítve az iskola titkárságán tároljuk. 

A nyilvántartást az igazgató utasításait követve az iskolatitkár vezeti. A tanulói nyilvántartás 

minden év szeptember 1-jéig az elektronikus naplóba kerül áttöltésre. A hiányzó adatokat az 

osztályfőnök a nyilvántartásból pótolja. 

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

tájékoztatni az osztályfőnököt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről.  

 

  

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 

személyek az itt meghatározott módon továbbíthatják. A személyi adatok bármely más jellegű 

(szóbeli, telefonon történő, írásos vagy bármely más módon történő) továbbítása szigorúan 

tilos.  
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Az érettségi vizsga „korlátozott terjesztésű” minősítésű feladatlapjait - amennyiben azokat az 

erre jogosult minősítő szolgálati titoknak minősítette, a minősítés érvényességi ideje alatt a 

szolgálati titokra vonatkozó rendelkezések szerint kell kezelni. Az érettségi vizsgákkal 

kapcsolatos tanulói adatok (a dolgozatok pontszáma, eredménye, a szóbeli feleletekre 

vonatkozó adatok) szintén szolgálati titkot képeznek. Hasonlóképen szolgálati titoknak 

minősülnek a szóbeli és írásbeli érettségi tételekre és feladatlapokra vonatkozóan a vezetők 

vagy munkavállalók birtokába jutott információk, továbbá az érettségizők szereplésével és 

eredményeivel kapcsolatos bármely adat. A szolgálati titok védelmének kötelezettsége az 

érettségi vizsga minden adatára vonatkozóan érvényes.  

 

5.5 Az adatnyilvántartásban érintett munkavállalók, tanulók és szülők jogai 
és érvényesítésük 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 

adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az 

adatkezelést elrendelő jogszabályt is.  

A munkavállaló, a tanuló vagy gondviselője tájékoztatást kérhet személyes adatainak 

kezeléséről, valamint kérheti személyi adatainak helyesbítését illetve kijavítását, amelyet az 

adatkezelő köteles teljesíteni. A munkavállaló, a tanuló illetve gondviselője jogosult 

megismerni, hogy az adatkezelés során adatait kinek, milyen céljából és milyen terjedelemben 

továbbították.  

A munkavállaló a közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok 

helyesbítését vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata vagy 

döntésének az illetékes szervek által történt megváltoztatása alapján kérheti.  

Az érintett munkavállaló, tanuló illetve gondviselője kérésére az intézmény vezetője 

tájékoztatást ad az intézmény által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által 

feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó 

nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és 

milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az intézmény igazgatója a kérelem 

benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető formában köteles megadni a 

tájékoztatást.  
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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 
adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha 
az adatkezelést törvény rendelte el;  

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;  

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.  

 

Az intézmény igazgatója - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt 

megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a 

tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt 

és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg 

az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással 

érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog 

érvényesítése 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 1. sz. 

melléklete.  
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Munkaköri leírás minták 
 

igazgató 

Munkáltató: 

Munkáltató neve: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 

Székhelye: 1074 Budapest, Dohány u. 65. 

Fő munkáltatói jogkör gyakorlója: Dr. Varga Zoltán Balázs 

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója 

főigazgatói meghatalmazásból 

- 

 

Munkavállaló: 

Munkavállaló neve:  

Oktatási azonosító száma:  

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettsége:  

A munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettsége:  

 

Munkakör: 

Megnevezése: igazgató 

FEOR száma: 1328 

Munkakör betöltésének 

kezdete: 

 

Munkavégzés helye:  

Heti munkaideje: 40 óra 

Munkarend: nappali rendes 
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A munkakörnek alárendelt munkakörök: 

  

o pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök 
o nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 

 

A munkakör célja: 

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

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

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

fenntartása és erősítése. 

 

Helyettesítés rendje: 

o a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 

 pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök 
o a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 

 igazgató-helyettes 
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A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

o 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
o 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 
o 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
o 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
o 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 
o 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 
o 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról. 
o az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) 
o az iskola Pedagógiai programja 
o az iskola Házirendje 
o munkaterv, tanév helyi rendje. 

 

A munkavégzés helye: 

 feladatellátási hely………………………………………………………... 

  

 

A igazgató a munkaköri leírásában foglaltakat 

o a főigazgató, szakmai főigazgató-helyettes utasításai, rendelkezései szerint,  
o személyesen, illetve a további – munkakörnek közvetlenül alárendelt – vezetői 

munkaköröket ellátók bevonásával, a feladat ellátására történő utasítással látja el. 

 

A munkakör tartalma 

 

Vezetési feladatok 

 

I. Általános vezetési feladatok 
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Működési feltételek 

 

o Felel a tagintézmény pedagógiai munkájáért, és adminisztratív feladatainak 
ellátásáért, a szakszerű és törvényes belső szabályozás feltételeinek megteremtéséért, 
 

Intézményi szabályzatok 

o Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért 
 

Alapdokumentummal kapcsolatos feladatok 

o Felel az intézmény Alapdokumentumában foglaltak betartásáért és betartatásáért. 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatos feladatok  

 

o Felel a tagintézményre vonatkozó SZMSZ elkészítéséért, 
o Javaslatot tesz az SZMSZ rendszeres felülvizsgálatára, kiegészítésére. 

 

 

Házirenddel kapcsolatos feladatok  

o Felel a házirend elkészítéséért, aktualizálásáért, 
o Javaslatokat tesz a házirend módosítására, 
o Jóváhagyásra előkészíti a dokumentumot. 

 

 

Adatnyilvántartás, -kezelés 

o Felel az intézményi működéshez szükséges adatvédelmi szabályok kialakításáért, 
ennek érdekében gondoskodik: 

 a közalkalmazottak személyi adatai, 

 a tanulók személyi adatai, valamint 

 a közérdekű adatok kezelésére vonatkozó belső szabályzatok elkészítéséért és azok 
betartásáért. 

o Felel a helyi iratkezelési szabályzat elkészítéséért. 
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o Felel a pedagógusigazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátásáért. 
o Felel a diákigazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátásáért. 
o Felel az adatszolgáltatásért a Közoktatási Információs Rendszer részére. 
o Gyakorolja a jogszabályokban foglalt kiadmányozási jogot, különösen a tagintézmény 

által a tanulói jogviszonnyal, szülőkkel való kapcsolattartással összefüggésben hozott 
döntések és a feladatkörébe tartozó nyilatkozatok tekintetében: jogszabályban 
meghatározott kiadmányozási jogát átruházhatja a tagintézmény közalkalmazottjára, 
az átruházott kiadmányozási jog tovább nem ruházható. 

o Önálló kiadmányozási joggal rendelkezik az Nkt.-ban meghatározott önálló hatáskörei 
tekintetében. 

 

A meghatározó intézményi dokumentumok nyilvánossága  

o Gondoskodik az SZMSZ, a házirend nyilvánosságra hozataláról. 
o Gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról. 

 

Munkáltatói jogkörök gyakorlása 

o gyakorolja az e szabályzatban és a centrum egyéb szabályzataiban illetve 
jogszabályban ráruházott munkáltatói jogokat, valamint az utasítási és 
ellenőrzési jogot a tagintézmény közalkalmazottai és munkavállalói felett, 
kivéve a jogviszony létesítése, jogviszony megszüntetése, valamint fegyelmi 
jogköröket. 

o A kötelezettségvállalásról szóló szabályzatban foglaltak szerint gyakorolja az 
Nkt.-ban meghatározott saját hatáskörben ellátandó feladatait, 

o kezdeményezi a jogviszony létesítését és megszüntetését a főigazgatónál, 
o ellátja a gyakornoki rendszer működtetésével kapcsolatos irányítási 

feladatokat, 
o felel a pályáztatási tevékenységért, 
o vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz, 
o elkészíti  a tagintézményben foglalkoztatottak munkaköri leírását, 
o kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához 

szükséges-hatáskörébe nem tartozó- intézkedések megtételét, 
o megszerezi, ellenőrzi a tagintézmény működését érintő döntések 

állásfoglalások végrehajtását, 
o közreműködik a biztonságos és egészséges munkafeltételek 

megteremtésében, 
 

 

 

 

Továbbképzés, képzés 
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o Az igazgató a pedagógiai program figyelembevételével középtávú, öt évre szóló  

továbbképzési programot készít, közreműködik a beiskolázási terv elkészítésében, felel 

a nyilvántartás pontos vezetéséért, a gyakornoki rendszer működéséért. 
o Felel a pedagógusok helyi továbbképzésének megszervezéséért, 
o  

 

Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 

o Felel a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a 
gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai 
koordinálásáért. 

 

Esélyegyenlőség 

o Gondoskodik az intézményi foglalkoztatottakra vonatkozó esélyegyenlőségi terv 
kidolgozásáról és végrehajtásáról. 

o Felel az oktatás milyensége tekintetében az esélyegyenlőség, valamint a tanulói 
esélyegyenlőségi program érvényesítéséért. 

 

 

 

 

Munkaidő-nyilvántartás 

 

o Az intézményvezető az órarend és a munkatervben meghatározott feladatok 

alapján az intézményben foglalkoztatott pedagógusok vonatkozásában 

munkaidő-nyilvántartást vezet, és a munkavégzést havonta igazolja. 
 

 

II. Az intézmény közoktatási feladataihoz kapcsolódó vezetési feladatok 

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása 

alapján vezeti a szakmailag önálló tagintézményt. 
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Pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok  

o Szaktudásával támogatja a pedagógiai program elkészítését, 
o Részt vesz a pedagógiai program összeállításában, 
o Jóváhagyja a pedagógiai programot, gondoskodik nyilvánosságra hozataláról. 

 

Munkatervvel kapcsolatos feladatok 

o A munkaterv elkészítéséhez kikéri a fenntartó, az óvodaszék, iskolaszék, 

kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség, az 

intézményi tanács, a tanulókat érintő programokat illetően az iskolai, kollégiumi 

diákönkormányzat, továbbá, ha a gyakorlati képzés nem az iskolában folyik, a 

gyakorlati képzés folytatójának véleményét is. 
o Jóváhagyásra előkészíti a dokumentumot. 

 

Nevelőtestülettel, alkalmazotti közösséggel, szakmai munkaközösséggel kapcsolatos 

feladatok 

o Vezeti a nevelőtestületet,  
o Előkészíti a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket, felel végrehajtásuk szakszerű 

megszervezéséért és ellenőrzéséért. 
o Irányítja és ellenőrzi a nevelő és oktató munkát, 
o A munkaközösségek véleményének kikérésével legfeljebb öt évre megbízza az 

intézmény munkaközösség-vezetőit, 
o Segíti a szakmai munkaközösség tevékenységét, 
o A fenntartó véleményének kikérése mellett oktatásügyi közvetítőt kér fel és bíz meg 

jogszabályban meghatározott feladat elvégzésére, 
o A diákönkormányzat munkáját segítő pedagógust nevez ki legfeljebb öt évre, 
o Mentort jelöl ki a gyakornok felkészítése céljából a tantárgy tanítására foglalkoztatott 

pedagógusok köréből. 
o  

Az iskolában működő egyéb szervezetekkel kapcsolatos feladatok 

 

o Felelős a diákönkormányzattal, szülői szervezettel való megfelelő együttműködésért, 
biztosítja véleményezési jogkörét a jogszabályban lefektetett esetekben, 

o A Közalkalmazotti Tanács jogszabályban meghatározott véleményezési és 
együttdöntési jogát biztosítja.  

 

Döntési, együttműködési, véleményezési feladatok 
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o Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 
jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe. 

o Dönt a tanulók felvételével, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekben, 
o Szervezi és ellenőrzi a tagintézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai 

követelmények érvényesülését,  
o Véleményezi a főigazgató hatáskörébe tartozó – a köznevelési intézményt, illetve a 

tagintézmény közalkalmazottját érintő – döntést (ideértve a tagintézményt érintő 
beiskolázást, a tagintézményt érintő költségvetés tervezést, a pályázatok beadását, a 
helyi tanterv, házirend, összeállítását is), e kérdésekben javaslattételi jogkörrel 
rendelkezik, 

o Szakmai értekezletet hív össze a tagintézmény működésével kapcsolatos feladatok 
megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, az operatív 
feladatok irányítása céljából, 

o Képviseli a tagintézményt a hatáskörébe tartozó ügyekben, 
o Gyakorolja az egyetértési jogot a tagintézmény alapfeladatára létesített munkakörökre 

benyújtott pályázat elbírálásakor, 
o Az eredményes gazdálkodás érdekében közreműködik az éves költségvetés 

tervezésében és annak teljesítésében, 
o Együttműködik a 

 munkavállalói érdekképviseleti szervekkel,  

 diákönkormányzattal, 

 szülői szervezetekkel, 

 a közalkalmazotti tanáccsal. 
 

 

 

Adatszolgáltatással összefüggő feladatok 

 

o évente, illetve a felügyeleti szerv által elrendelt esetekben adatot szolgáltat a 
Centrum beszámolójának, jelentésének és költségvetésének elkészítéséhez, 

o adatot szolgáltat, és legalább évente írásos tájékoztatást ad a főigazgató 
részére a tagintézmény tevékenységéről,  

o teljesíti a fenntartói, valamint szakmai, illetve funkcionális iránytást gyakorló 
centrum főigazgatója által kért adatszolgáltatást. 

 

 

 

 



SZMSZ - 2016 

 

 85 

Szakmai ellenőrzés 

o Közreműködik a pedagógusok szakmai tevékenységének ellenőrzése, felmérése 
megszervezésében. 

o Közreműködik a tanórák, a foglalkozások, a tanórán kívüli kötelező és nem kötelező 
foglalkozások óralátogatással történő ellenőrzésében. 

 

Tankönyvekkel kapcsolatos feladatok 

o Közreműködik a tankönyv-támogatási igények felmérésben, összesítésében. Segíti az 
iskolai tankönyvellátás rendjének kialakítását. Részt vesz a tankönyvrendelés 
előkészítésében, összeállításában, valamint véleményeztetésében az érintett iskolai 
szervezetekkel. 

o az igazgató minden év június 10-éig köteles felmérni, hány tanulónak kell vagy lehet 
biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő 
tankönyvkölcsönzés útján. 

o Az igazgató minden év június 17-ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, és 
erről a helyben szokásos módon tájékoztatja a szülőt vagy a nagykorú cselekvőképes 
tanulót, továbbá a fenntartót. 

 

Diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatok 

o Meghatározza a diákigazolványokkal kapcsolatos feladatokat és kijelöli a felelős 
személyeket.  

o Felügyeli a diákigazolványokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetését, iratok 
kezelését. 

 

Egyéb feladatok 

 

Felel: 

o a nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért. 
o a pedagógusok etikai normáinak betartásáért és betartatásáért.  
o a tagintézmény feladatai ellátásához vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon 

rendeltetésszerű igénybevételéért, 
o a gazdálkodás során a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek 

teljesítéséért, 
o a gazdálkodás területén a vezetők részére előírt, valamint a munka- és tűzvédelmi és 

HACCP szabályzatban előírt ellenőrzések elvégzéséért,  
o a tagintézmény szintű karbantartó, állagmegóvó, felújítási feladatok feltárásáért, 

elvégzéséért, vagy elvégeztetéséért, 
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o a nemdohányzók védelmére előírt törvényi feltételek biztosításáért. 
 

 

Speciális nevelési/oktatási feladatok 

o Közreműködik a speciális oktatást igénylő tanuló iskolai oktatása feltételeinek 
megszervezésében, az oktatáshoz szükséges személyes és tárgyi feltételek 
biztosításában. 

 

 

A munkakörhöz tartozó felelősség 

 

o Felelős az átvett eszközökért. 
o Felelős az iskola tanulóinak testi épsége megőrzéséért 
o Felelős a nyugodt munkakörülmények biztosításáért 
o Felelős az iskola állapotának megőrzéséért 

 

A munkakör kapcsolatai 

 

Belső kapcsolatok 

 

o A tantestület tagjai 
o NOMKS dolgozók, 
o Technikai dolgozók 

 

Külső kapcsolatok 

o Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum, NSZFH, Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara, Oktatási Hivatal, POK 

o Az iskola szülői szervezete, 
o Az iskola Diákönkormányzata, 
o KAT, 
o Gazdálkodó szervezetek 
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A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 

Záradék 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 

tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 

foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

 

Kelt: Budapest,  

 

 

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

átadó átvevő 

 

Példányok: 

 1. pld. munkavállaló 

 2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag) 

  

 

 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 

besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák. 
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Igazgatóhelyettes 

munkaköri leírása 

 

 

Munkáltató: 

Munkáltató neve: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 

Székhelye: 1074 Budapest, Dohány u. 65. 

Fő munkáltatói jogkör gyakorlója: Dr. Varga Zoltán Balázs 

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója 

főigazgatói meghatalmazásból 

igazgató 

 

Munkavállaló: 

Munkavállaló neve:  

Oktatási azonosító száma:  

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettsége:  

A munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettsége:  

 

Munkakör: 

Megnevezése: igazgatóhelyettes  

FEOR száma: 2421 

Munkakör betöltésének 

kezdete: 

 

Munkavégzés helye:  
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Heti munkaideje: 40 óra 

Munkarend: nappali rendes 

 

A munkakörnek alárendelt munkakörök: 

  

o pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök 
o nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 

 

A munkakör célja: 

A köznevelési törvény szerint az intézmény iskolaigazgatói vezetői feladatai ellátásában való 

aktív közreműködés és az intézmény nevelési-oktatási, szakoktatási, képzési feladatainak 

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

fenntartása és erősítése. 

 

Helyettesítés rendje: 

o a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 

 pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök 
o a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 

 igazgató 
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A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

o 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
o 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 
o 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
o 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
o 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 
o 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 
o 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról. 
o az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) 
o az iskola Pedagógiai programja 
o munkaterv, tanév helyi rendje. 

 

A munkavégzés helye: 

 feladatellátási hely………………………………………………………... 

  

 

A szakmai igazgatóhelyettes a munkaköri leírásában foglaltakat 

o az iskolaigazgató utasításai, rendelkezései szerint,  
o személyesen, illetve a további – munkakörnek közvetlenül alárendelt – vezetői 

munkaköröket ellátók bevonásával, a feladat ellátására történő utasítással látja el. 

 

A munkakör tartalma 

 

Vezetési feladatok 

 

I. Általános vezetési feladatok 
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Működési feltételek 

 

o Közreműködik a szakszerű és törvényes belső szabályozás feltételeinek 
megteremtésében. Ennek érdekében közreműködik abban, hogy rendelkezésre 
álljanak a jogszabályban előírt szabályozások. 

 

Alapdokumentummal kapcsolatos feladatok 

o Az intézmény alapdokumentumában foglaltakat figyelemmel kíséri, indokolt esetben 
észrevételt tesz az iskolaigazgatónál. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatos feladatok  

 

o Részt vesz az SZMSZ rendszeres felülvizsgálatában, kiegészítésében. 
 

Házirenddel kapcsolatos feladatok  

o Közreműködik a házirend elkészítésében, aktualizálásában. 
o Javaslatokat tesz a házirend módosítására. 
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Adatnyilvántartás, -kezelés 

o Részt vesz az intézményi működéshez szükséges adatvédelmi szabályok kialakításában, 
ennek érdekében közreműködik 

 a közalkalmazottak személyi adatai, 

 a tanulók személyi adatai, valamint 

 a közérdekű adatok kezelésére vonatkozó belső szabályzatok elkészítésében. 
o Közreműködik a helyi iratkezelési szabályzat elkészítésében. 
o Részt vesz a pedagógusigazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátásában. 
o Részt vesz a diákigazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátásában. 
o Részt vesz az adatszolgáltatásban a Közoktatási Információs Rendszer részére. 

 

A meghatározó intézményi dokumentumok nyilvánossága  

o Közreműködik az SZMSZ, a házirend nyilvánosságra hozatalában. 
o Részt vesz a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalában. 

 

Munkáltatói jogkörök gyakorlása 

o Az iskolaigazgató helyettesítése során, az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési 
rend szerint: 

 gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

 ellátja a gyakornoki rendszer működtetésével kapcsolatos irányítási feladatokat, 

 közreműködik a pályáztatási tevékenységben, 

 irányítja a vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos feladatokat, 

 gondoskodik a munkaköri leírások elkészítéséről és évenkénti felülvizsgálatáról. 
 

Továbbképzés, képzés 

o Közreműködik a továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítésében. 
o Részt vesz a továbbképzési kötelezettségek és a kötelezettség teljesítésének nyomon 

követésére alkalmas nyilvántartások vezetésében. 
 

Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 

o Közreműködik a gyermekvédelmi hatóságok által működtetett veszélyeztetettséget 
észlelő és jelző rendszerben, indokolt esetben jelzi az igazgatónak, ha a gyermek 
veszélyeztetettségét tapasztalja. 

 

Esélyegyenlőség 
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o Közreműködik az intézményi foglalkoztatottakra vonatkozó esélyegyenlőségi terv 
kidolgozásában és végrehajtásában. 

o Segíti az iskolaigazgatót az oktatás milyensége tekintetében az esélyegyenlőség 
valamint a tanulói esélyegyenlőségi program érvényesítésében. 

 

Munkaidő-nyilvántartás 

Közreműködik abban, hogy 

o a pedagógusok vezessék a munkaidő-nyilvántartást,  
o elkészüljön 

 a feladatellátási terv, 

 a személyre szóló feladatmegosztás. 
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II. Az intézmény közoktatási feladataihoz kapcsolódó vezetési feladatok 

 

Pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok  

o Szaktudásával támogatja a pedagógiai program elkészítését. 
o Részt vesz a pedagógiai program összeállításában. 

 

Munkatervvel kapcsolatos feladatok 

o Feladatokat lát el az iskolai munkaterv elkészítése során, a munkaterv keretében részt 
vesz a nevelési év rendjének meghatározásában. 

o A munkaterv elkészítése során kikéri a diákönkormányzat, a szülői szervezet 
véleményét. 

 

Nevelőtestülettel, alkalmazotti közösséggel, szakmai munkaközösséggel kapcsolatos 

feladatok 

o Segíti a nevelőtestület vezetését. 
o Támogatja a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítési feladatait, részt 

vesz azok megszervezésében, valamint azok végrehajtása ellenőrzésében. 
o Támogatja az iskolaigazgató nevelő és oktató munkát irányító és ellenőrző 

tevékenységét. 
o Segíti az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos feladatok ellátását. 
o Segíti a szakmai munkaközösség tevékenységét. 

Az iskolában működő egyéb szervezetekkel kapcsolatos feladatok 

o Segíti a szülői szervezet munkáját, a szülői szervezettel kapcsolatot tart. 
o Segíti a diákönkormányzat létrehozását és működését. 
o Szervezi az Intézményi Tanács működését. 

 

Döntési, együttműködési feladatok 

o Döntés-előkészítési feladatokat lát el az intézmény működésével kapcsolatban minden 
olyan ügyben, melyben az intézményvezető dönt, s a döntés-előkészítésre utasította.  

o Döntés-előkészítési feladatokat lát el a tanuló intézményi jogviszonya keletkezése és 
megszűnése tárgyában, melyben az intézményvezető dönt, s a döntés-előkészítésre 
utasította. 

o Együttműködik a 

 munkavállalói érdekképviseleti szervekkel,  

 diákönkormányzattal, 

 szülői szervezetekkel, 
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 a közalkalmazotti tanáccsal. 
 

Az iskolai oktatás megszervezése  

o Közreműködik a tanulók nevelésének, oktatásának megszervezésében. 
o Részt vesz a pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátásában.  
o Támogatja az iskolaigazgató azon tevékenységét, melynek során biztosítja, illetve 

folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a tanuló a lelkiismereti, világnézeti, politikai 
meggyőződése megvallására, illetve megtagadására ne kényszerüljön. 

 

Szakmai ellenőrzés 

o Közreműködik a pedagógusok szakmai tevékenységének ellenőrzése, felmérése 
megszervezésében. 

o Közreműködik a tanórák, a foglalkozások, a tanórán kívüli kötelező és nem kötelező 
foglalkozások óralátogatással történő ellenőrzésében. 

 

Tankönyvekkel kapcsolatos feladatok 

o Segíti az iskolai tankönyvellátás rendjének kialakítását. 
o Részt vesz a tankönyvrendelés előkészítésében, összeállításában, valamint 

véleményeztetésében az érintett iskolai szervezetekkel. 
o Közreműködik a tankönyv-támogatási igények felmérésben, összesítésében. 

 

Diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatok 

o Közreműködik a diákigazolványokkal kapcsolatos feladatok meghatározásában, és a 
felelős személyek kijelölésében. 

o Felügyeli a diákigazolványokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetését, iratok 
kezelését. 

 

Egyéb feladatok 

o Közreműködik a nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó 
megszervezésében. 

o Segíti az iskolaigazgató gyermek- és ifjúságvédelmi munkát irányító tevékenységét. 
o Segíti a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos irányítási tevékenységet. 
o Közreműködik a tanuló felvételével, a tanulói jogviszony megszűnésével, a tanuló 

fejlődésével, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos, továbbá a működés rendjéről 
való értesítési feladatok ellátásában. 
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o Segíti a nevelési tanácsadóval, valamint a szakértői rehabilitációs bizottsággal való 
kapcsolattartást. 

o Közreműködik a tanügyi nyilvántartások vezetésében. 
 

Speciális nevelési/oktatási feladatok 

o Közreműködik a speciális oktatást igénylő tanuló iskolai oktatása feltételeinek 
megszervezésében, az oktatáshoz szükséges személyes és tárgyi feltételek 
biztosításában. 

 

A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok: 

o foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 
o a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, 
o az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos 

eltöltésének megszervezése, 
o a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével 

összefüggő feladatok végrehajtása, 
o előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók – tanórai és 

egyéb foglalkozásnak nem minősülő – felügyelete, 
o a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 
o a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, 
o eseti helyettesítés, 
o a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 
o az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 
o a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, 
o pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 
o a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 
o az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 
o környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, 
o iskolai szertár fejlesztése, karbantartása, 
o különböző feladat ellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési 

intézmény telephelyei közötti utazás, 

o a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, 

tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása, valamint 

o a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára, 

o pedagógus-továbbképzésben való részvétel. 

 

A munkakörhöz tartozó felelősség 

 

o Felelős az átvett eszközökért. 
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o Felelős az iskola tanulóinak testi épsége megőrzéséért 
o Felelős a nyugodt munkakörülmények biztosításáért 
o Felelős az iskola állapotának megőrzéséért 

 

A munkakör kapcsolatai 

 

Belső kapcsolatok 

o Iskola vezetői 
o A tantestület tagjai 
o Szakmai munkaközösség-vezetők 
o Osztályfőnöki munkaközösség tagjai 
o Szakmai munkaközössége tagjai 

 

Külső kapcsolatok 

o Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum, NSZFH, Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara, Oktatási Hivatal, POK 

o Az iskola szülői szervezete 
 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 

Záradék 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 

tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 

foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

 

Kelt: Budapest,  

 

 

 .................................................................  ..................................................................  
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átadó átvevő 

 

Példányok: 

 1. pld. munkavállaló 

 2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag) 

  

 

 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 

besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák. 
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Gyakorlatioktatás-vezető  

munkaköri leírása 

 

 

Munkáltató: 

Munkáltató neve: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 

Székhelye: 1074 Budapest, Dohány u. 65. 

Fő munkáltatói jogkör gyakorlója: Dr. Varga Zoltán Balázs 

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója 

főigazgatói meghatalmazásból 

 

 

Munkavállaló: 

Munkavállaló neve:  

Oktatási azonosító száma:  

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettsége:  

A munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettsége:  

 

Munkakör: 

Megnevezése: Gyakorlatioktatás-vezető 

FEOR száma: 2421 

Munkakör betöltésének 

kezdete: 

 

Munkavégzés helye:  
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Heti munkaideje: 40 óra 

Munkarend: nappali rendes 

 

A munkakörnek alárendelt munkakörök: 

  

o pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök 
o nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 

 

Helyettesítés rendje: 

o a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 

 pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök 
o a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 

 igazgatóhelyettes 

 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

o 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
o 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 
o 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
o 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
o 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 
o 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 
o 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról. 
o Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) 
o Az iskola Pedagógiai programja 
o munkaterv, tanév helyi rendje. 

 

A munkavégzés helye: 

feladatellátási hely………………………………………………………... 

 

A gyakorlatioktatás-vezető a munkaköri leírásában foglaltakat 
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o az iskolaigazgató utasításai, rendelkezései szerint,  
o személyesen, illetve a további – munkakörnek közvetlenül alárendelt – vezetői 

munkaköröket ellátók bevonásával, a feladat ellátására történő utasítással látja el. 

 

A munkakör tartalma 

 

o A gyakorlóhelyek szakmai irányítója és az ott folyó oktató-nevelő munka felelős 
vezetője. 

o A szakmai munkaközösségekkel együttműködve irányítja a szakmai oktatással 
kapcsolatos összes nevelési, oktatási és egyéb teendőket.  

o Gondoskodik a szakmai oktatás megfelelő színvonaláról. Ügyel az elméleti és gyakorlati 
oktatás összhangjára, a szakmai nevelés hatékonyságára.  

o Óra- és foglalkozás-látogatásokkal, valamint egyéb módon ellenőrzi a gyakorlati 
oktatók tevékenységét, tanácsokkal támogatja őket és szakmai, pedagógiai 
továbbképzésüket segíti.   

o Rendszeres kapcsolatot tart fenn a gazdálkodó egységek megbízottaival, a BKIK 
képviselőivel, részt vesz a gazdálkodó egységek és az iskola közötti megállapodások, 
szerződések előkészítésében.  

o Megrendelő összeállításával gondoskodik a gyakorlati oktatáshoz és a szakmai 
vizsgálathoz szükséges eszközök, anyagok beszerzéséről.  

o Felelős a tanulók gyakorlati hiányzásának adminisztrációjáért. 
o Mulasztás, szabálytalanság, képzési hiányosság esetén intézkedéseket kezdeményez.  
o Évfolyamonként megtervezi az iparági üzemlátogatásokat, illetve erre munkaközösségi 

értekezleten javaslatot tesz.  
o Felelős a 9. évfolyamos szakiskolás tanulók szintvizsgája megszervezéséért és 

lebonyolításáért. 
o Felelős a nyári összefüggő szakmai gyakorlat megszervezéséért. 
o Közvetít a tanulók és a gyakorlatot oktató cégek közötti tanulószerződések 

megkötésében. 
o Elkészíti az együttműködési megállapodásokat az összefüggő nyári gyakorlatra 

vonatkozóan. 
 

Munkavédelem és baleset-elhárítás  

 

o Megtartja a szintvizsgán a munkavédelmi oktatást. 
o Részt vesz a gyakorlóhelyeken történő balesetek okainak kivizsgálásában.  
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Vezetési feladatok 

 

Nevelőtestülettel, alkalmazotti közösséggel, szakmai munkaközösséggel kapcsolatos 

feladatok 

o Támogatja a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítési feladatait, részt 
vesz azok megszervezésében, valamint azok végrehajtása ellenőrzésében. 

o Támogatja az iskolaigazgató nevelő és oktató munkát irányító és ellenőrző 
tevékenységét. 

o Segíti a szakmai munkaközösség tevékenységét. 
 

Döntési, együttműködési feladatok 

o Döntés-előkészítési feladatokat lát el az intézmény működésével kapcsolatban minden 
olyan ügyben, melyben az intézményvezető dönt, s a döntés-előkészítésre utasította.  

o Döntés-előkészítési feladatokat lát el a tanuló intézményi jogviszonya keletkezése és 
megszűnése tárgyában, melyben az intézményvezető dönt, s a döntés-előkészítésre 
utasította. 

o Együttműködik a 

 diákönkormányzattal, 

 szülői szervezetekkel. 

 a gyakorlóhelyekkel 

 a BKIK Oktatási Osztályával 
 

Az iskolai oktatás megszervezése  

o Közreműködik a tanulók nevelésének, oktatásának megszervezésében. 
o Részt vesz a pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátásában.  
o Támogatja az iskolaigazgató azon tevékenységét, melynek során biztosítja, illetve 

folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a tanuló a lelkiismereti, világnézeti, politikai 
meggyőződése megvallására, illetve megtagadására ne kényszerüljön. 

 

 

Egyéb feladatok 

o Közreműködik a nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó 
megszervezésében. 

o Segíti az iskolaigazgató gyermek- és ifjúságvédelmi munkát irányító tevékenységét. 
o Segíti a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos irányítási tevékenységet. 
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o Közreműködik a tanuló felvételével, a tanulói jogviszony megszűnésével, a tanuló 
fejlődésével, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos, továbbá a működés rendjéről 
való értesítési feladatok ellátásában. 

o Segíti a nevelési tanácsadóval, valamint a szakértői rehabilitációs bizottsággal való 
kapcsolattartást. 

o Közreműködik a tanügyi nyilvántartások vezetésében. 
 

Speciális nevelési/oktatási feladatok 

o Közreműködik a speciális oktatást igénylő tanuló iskolai oktatása feltételeinek 
megszervezésében, az oktatáshoz szükséges személyes és tárgyi feltételek 
biztosításában. 
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Szakmai feladatok 

o A csoportos oktatási és egyéni munkahelyeken szervezett gyakorlati oktatás szakmai, 
pedagógiai és módszertani irányítója és az ott megvalósuló nevelő-oktató – képző 
munka felelős vezetője.  

o Felelős a gyakorlati oktatás tantervi követelményének a végrehajtásáért. Ellenőrzi és 
irányítja, hogy a gyakorlati foglalkozási időben a tanulók csak a szakmával összefüggő 
munkán foglalkoztathatók.  

o Havonta ellenőrzi a tanulók munkanaplóit és gondoskodik a hiányzások 
adminisztrációjáról. 

o A tanév végén előkészíti a gyakorlati oktatás szervezési tervét és gondoskodik az 
igazgató által jóváhagyott terv megvalósításáról.  

o Vizsgálja gyakorlati oktatás eredményét, tanulók szakmai fejlődését.  
o A gyakorlati oktatási helyeken ellenőrzi a tanulók egészségügyi és munkavédelmi 

körülményeit, javaslatot tesz a hiányosságok megszüntetésére.  
o Javasolja, hogy a tanulók gyakorlati oktatásuk során korszerű hatékony munka- és 

munkaszervezési eljárásokat alkalmazzanak, megismerjék és elsajátítsák az új korszerű 
technológiai folyamatokat.  

o Megszervezi a szintvizsgákat, gyakorlati vizsgák helyszínét, és a tanulók évközi és tanév 
végi összefüggő és gyakorlati oktatását.  

o A vezetőségi megbeszéléseken, nevelőtestületi értekezleteken a pedagógiai 
programban foglaltak, illetőleg az igazgatói utasítás szerint beszámol, félévként 
jelentést készít az irányítása alá tartozó területeken folyó gyakorlati oktatás 
helyzetéről, színvonaláról, problémáiról, a tanulók előmeneteléről, a fegyelemről és a 
tervek teljesítéséről.  

o Előkészíti a vállalat és az iskola közötti képzéssel kapcsolatos megállapodásokat.  
o A vállalatokkal együttműködve megszervezi a tanulók kiegészítő gyakorlati oktatását.  
o Ellátja a gyakorlóhelyet tantervekkel és oktatási dokumentációkkal.  
o Figyelemmel kíséri a vállalatok képzéssel és a tanulóviszonnyal kapcsolatos 

kötelezettségeinek teljesítését, a jogszabályok rendelkezéseinek megtartását.  
o Mulasztás szabálytalanság, illetőleg a munkahelynek a tanulók nevelésére, képzésére 

alkalmatlanná válása esetén kezdeményezi a tanulók áthelyezését. 
 

A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok: 

o foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 
o a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, 
o a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 
o a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, 
o eseti helyettesítés, 
o a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 
o a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, 
o pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 
o a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 
o az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 
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o környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, 
o a gyakorlati képzéshez szükséges eszközök fejlesztése, karbantartása. 
o különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési intézmény 

telephelyei közötti utazás, 

o a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, 

tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása, valamint 

o a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára, 

o pedagógus-továbbképzésben való részvétel.   
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A munkakörhöz tartozó felelősség 

 

o Felelős az átvett eszközökért. 
o Felelős az iskola tanulóinak testi épsége megőrzéséért 
o Felelős a nyugodt munkakörülmények biztosításáért 
o Felelős az iskola állapotának megőrzéséért 

 

A munkakör kapcsolatai 

 

Belső kapcsolatok 

o az iskola vezetői 
o a tantestület tagjai 
o a szakmai munkaközösség-vezetők 
o az osztályfőnöki munkaközösség tagjai 
o szakmai munkaközössége tagjai 

 

Külső kapcsolatok 

o BGSZC, NSZFH. BKIK, gyakorlóhelyek 
o az iskola szülői szervezete 
o a gyakorlati munkahelyek szakoktatói 

 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 

 

Záradék 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 

tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 

foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

 

Kelt: Budapest,  
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 .................................................................  ..................................................................  

átadó átvevő 

 

Példányok: 

 1. pld. munkavállaló 

 2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag) 

  

 

 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 

besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák. 
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Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 

 

Pedagógus 

munkaköri leírása 

 

 

Munkáltató: 

Munkáltató neve: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 

Székhelye: 1074 Budapest, Dohány u. 65. 

Fő munkáltatói jogkör gyakorlója: Dr. Varga Zoltán Balázs 

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója 

főigazgatói meghatalmazásból 

iskolaigazgató, iskolaigazgató-helyettes 

 

Munkavállaló: 

Munkavállaló neve:  

Oktatási azonosító száma:  

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettsége:  

A munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettsége:  

 

Munkakör: 

Megnevezése: pedagógus 

FEOR száma: 2421 

Munkaköre:  
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Munkakör betöltésének 

kezdete: 

 

Munkavégzés helye:  

Heti munkaideje: 40 óra 

Kötött munkaidő: 32 óra 

 

A munkakör célja: 

o A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény oktatási-nevelési feladatainak 
ellátása elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában.  

 

Helyettesítés rendje: 

o a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 

 pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök. 
o a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 

 pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök. 
 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

o 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 
o 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, 
o 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 
o 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 
o 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról, 
o 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról, 
o 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról, 
o a Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), 
o az iskola Pedagógiai programja, 
o szakközépiskolai munkaterv, tanév helyi rendje, 
o az éves munkaidő elrendelés, az aktuális tanévre vonatkozó órarend és 

terembeosztás, ügyeleti rend. 
o a tanulmányok alatti (köztes) vizsgák helyi rendjét szabályozó dokumentum. 
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A munkavégzés helye: 

feladatellátási hely: ………………………………………………….. 

 

A tanár a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, illetve az utasításra jogosult 

munkaköröket betöltők iránymutatása alapján látja el. 

 

A munkakör tartalma 

 

Feladatkör, általános szakmai feladatok 

 

A tanári tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai elvárások és feladatok 

 

o A tanár rendelkezik a korszerű általános műveltséggel, idegennyelv-tudással, 
társadalmi érzékenységgel. 

o Tevékenysége során tiszteletben tartja az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az 
erkölcsi normákat. 

o Tevékenysége során kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét. 
Közösségi feladatokat vállal. 

o Óráit az adott tanévre érvényes tantárgyfelosztás és órarend alapján megtartja, illetve 
a tanévi beosztás szerint a folyosón ügyeleti feladatokat lát el. 

o Előkészíti és végrehajtja az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített 
szakmai és pedagógiai feladatokat. 

o A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az osztályfőnöknek, igazgató 
helyetteseknek vagy az igazgatónak. 

 

Együttműködés a szülőkkel 

o Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében, 
képességeinek kibontakoztatásában. 

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

o Feladatellátása során tiszteletben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és 
világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek 
gyermekeik. 
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Az egyes jogok biztosítása 

o Gondoskodik a tanulók köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 
o Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. 
o Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, 

intézkedései meghozatalakor, 
o Tiszteletben tartja kollégáinak jogszabályban foglalt jogait. 

 

Részletes szakmai feladatok 

 

o foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 
o a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, 
o az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos 

eltöltésének megszervezése, 
o a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével 

összefüggő feladatok végrehajtása, 
o előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók – tanórai és 

egyéb foglalkozásnak nem minősülő – felügyelete, 
o a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 
o a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, 
o eseti helyettesítés, 
o a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 
o az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 
o a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, 
o pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 
o a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 
o az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 
o környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, 
o iskolai szertár fejlesztése, karbantartása. 
o különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési intézmény 

telephelyei közötti utazás, 

o a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, 

tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása, valamint 

o a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára, 

o pedagógus-továbbképzésben való részvétel. 

 

 

Osztályfőnöki feladatok (megbízás esetén) 
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Az osztályfőnöki megbízatással kapcsolatos feladatok 

o Feladata, hogy megismerje az osztályába tartozó tanulók személyiségét, s ezek alapján 
segítse az egyes tanuló személyiségének helyes irányba fejlődését. 

o Tevékenységével aktívan elősegítse az osztályközösség kialakulását, illetve 
megerősödését. 

o Rendszeresen áttekinti az osztályában tanuló gyermekek tanulmányi eredményeit, 
konzultál tanár társaival a tanulók haladásáról.  

o Közreműködik a tanulók és tanárok konfliktusai megoldásában, szükség szerint a 
problémamegoldásba bevonja a szülőket is.  

o Elvégzi az osztályába járó tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési 
feladatait, ehhez kikéri tanár társai, valamint a diákok véleményét is. 

o Ellátja az osztályfőnöki teendőkkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. 
o Szülői értekezletet tart, melyen megadja a szülőknek az oktatással-neveléssel, a 

szülőket érintő egyéb kérdésekkel kapcsolatos legfontosabb aktuális tájékoztatást. 
o Rendszeresen fogadóórát tart, mely során tárgyilagosan tájékoztatást nyújt a 

szülőknek a gyermekük fejlődéséről, viselkedéséről. 
o Az osztályában tanulókat ellátja az iskola életével, működésével kapcsolatos fontosabb 

információkkal, segíti felkészülésüket, támogatja részvételüket az iskolai 
rendezvényeken, programokon. 

o Ellátja a tanügyi nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat az osztályába járó 
tanulóval kapcsolatban. 

o Ellátja az 50 óra közösségi szolgálat teljesítésével összefüggő adminisztrációs és egyéb 
feladatokat, 

o Végzi a bizonyítványok kitöltésével és kezelésével kapcsolatos feladatokat.  
 

Munkaközösség vezetői feladatok (megbízás esetén) 

 

o Összeállítja a munkaközösség éves programját. 
o Irányítja a közösség szakmai munkáját, segíti a szakirodalom felhasználását. 
o Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, szakmai továbbképzésre. 
o Felügyeli a követelményrendszernek való megfelelést. 
o Elemzést, értékelést készít a munkaközösségek tevékenységéről. 
o Az intézmény igazgatója által vagy helyettesei által rábízott feladatokat munkatársaival 

végrehajtatja, ellenőrzi azt. 
o A feladatok pontos és színvonalas elvégzéséről beszámolási kötelezettséggel bír az 

intézmény igazgatója és igazgató-helyettesei felé.  
o A munkaközösség tagjai beszámolási kötelezettséggel bírnak elvégzett munkájukról az 

iskola vezetősége, ill. a munkaközösség vezető felé. 
o Szervezi a szakmai bemutatók, előadások látogatását, segítséget nyújt az iskolán belüli 

bemutató tanításokhoz. 
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o Szervezi a tanulók szaktárgyi versenyeit. 
 

A munkakörhöz tartozó felelősség 

 

o Felelős a munkaközösségen belüli munka elvégzéséért, szakmai színvonaláért, a 
határidők pontos betartásáért, 

o Felelős az átvett eszközökért. 
o Felelős a szakjához rendelt labor rendeltetésszerű használatáért. 
o Felelős az átvett könyvekért és adathordozókért. 
o Felelős a rábízott tanulók testi épségéért, 

 

A munkakör kapcsolatai 

 

Belső kapcsolatok 

o Az iskola vezetősége és egyéb munkatársai 
o A szaknak megfelelő munkaközösség tagjai 
o Tantestület tagjai 
o Osztályfőnöki munkaközösség tagjai (megbízás esetén) 

 

Külső kapcsolatok 

o A szakképzési centrum munkatársai 
o Szakértők, Szaktanácsadók, tanfelügyelők. 
o Az oktatott tanulók szülei. 
o Pályázatokban való részvétel esetén a pályázati partnerek. 

 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 

 

 

Záradék 
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Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 

tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 

foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

 

 

Kelt: Budapest,  

 

 

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

átadó átvevő 

 

Példányok: 

 1. pld. munkavállaló 

 2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag) 

 

 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 

besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák. 
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Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 

 

Iskolatitkár 

munkaköri leírása 

 

 

Munkáltató: 

Munkáltató neve: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 

Székhelye: 1074 Budapest, Dohány u. 65. 

Fő munkáltatói jogkör gyakorlója: Dr. Varga Zoltán Balázs 

A munkakör felett a munkáltatói 

jogkör gyakorlója: 

iskolaigazgató 

A munkakör szakmai irányítója: igazgatóhelyettesek 

 

Munkavállaló: 

Munkavállaló neve:  

 

Munkakör: 

Megnevezése: iskolatitkár 

FEOR szám: 4191 

Munkaidő: 40 óra 

Munkavégzés helye:  
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Hatáskör: Az SZMSZ, adatvédelmi szabályzat, iratkezelési szabályzatban 

feltüntetett hatáskörök illetik meg. 

 

Munkavégzéshez 

szükséges :  

- érettségi,  

- szakirányú képzettség 

 

A munkakör célja:  

o Az intézményi ügyvitel szervezése és adminisztratív végrehajtása 
o Az intézmény pedagógusaival és egyéb alkalmazottaival kapcsolatos adminisztráció 

ellátása 
o A tanulók adminisztratív ügyeinek intézése 
o Alapvető tájékoztatási és protokoll - szervezési feladatok ellátása 

 

Helyettesítés rendje: 

o a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 

 tanügyi adminisztrátor 
o a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 

 tanügyi adminisztrátor 
 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

o 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 
o 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, 
o 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 
o 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 
o 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról, 
o 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról, 
o 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról, 
o a Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), 
o Munkaterv, tanév helyi rendje. 

 

A munkavégzés helye: 
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 feladatellátási hely:……………………………………………………….. 

 

 

Az iskolatitkár a munkaköri leírásban foglaltakat személyesen, a felettes vezetők irányításával 

látja el. 

 

Általános szakmai feladatok: 

o Ellátja az adminisztratív tevékenységhez szorosan kapcsolódó levelezési, 
szövegszerkesztési feladatokat 

o Tevékenységét jó kommunikációs készségekkel, alapvető pedagógiai, szervezési, 
protokoll és gazdálkodási ismereteket felhasználva végzi 

o Feladatát tanulóközpontú szemlélettel végzi. 
Együttműködés a szülőkkel 

o Munkája során – ha annak jellege indokolja – együttműködik a szülőkkel. 
Az egyes jogok biztosítása 

o Feladatellátása körében közreműködik a tanulók köznevelési törvényben foglalt 
jogainak biztosításában. 

o Feladatellátása körében közreműködik a szülők jogainak biztosításában. 
Minőségirányítással kapcsolatos feladatok 

o Figyelemmel kíséri az intézmény minőségirányítási programját, különösen a 
megfogalmazott minőségpolitikát és minőségcélokat. 

o Eleget tesz a dolgozói teljesítményértékelési rendszernek.  
 

 

Részletes szakmai feladatok 

 

Szövegszerkesztői és levelezési feladatok 

o Feladatellátása során megfelelően alkalmazza a magyar nyelvtan és helyesírás 
szabályait. 

o A számítógép-kezelési feladatokat megfelelő módon és sebességgel látja el.  
o Tevékenysége során alkalmazza a számítástechnikai, a szövegszerkesztői és 

táblázatkezelői alapismereteket. 
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o Alkalmazza a hivatalos levelek formai, tartalmi előírásait. 
Ügyviteli tevékenységek 

o Végzi az iktatást, figyelemmel kíséri az ügyiratok kezelési rendjét és a határidő 
betartását. 

o Végzi a hivatalos levelezés lebonyolítását, figyelemmel kíséri az elektronikus leveleket. 
o Kezeli az ügyiratokat, betartva az ügyiratokkal kapcsolatos általános eljárási 

szabályokat. 
o Ellátja a postázási feladatokat. 
o Kezeli a szakmai folyóiratokat, közlönyöket, egyéb szakmai kiadványokat. 
o Kezeli az intézmény munkavállalóinak rábízott személyi anyagát. 
o Tárolja, illetve kezeli az intézményi dokumentációkat. 
o Intézi a tanulók adminisztrációs jellegű ügyeit. 

Titkári feladatok 

o Ellátja az adminisztrációs, szervezési munkákat. 
o Feladatellátása során alkalmazza: 

 a kommunikációs alapismereteket, 

 az irodatechnikai alapismereteket, 

 a protokoll szabályait. 
o Ellátja a telefonügyelettel kapcsolatos feladatokat. 
o Közreműködik az anyag és eszközbeszerzések lebonyolításában. 

 

Igazgatási, gazdálkodási és jogi ismeretek alkalmazásával kapcsolatos feladatok 

o Tevékenysége során alkalmazza a közigazgatási ismereteket. 
o Naprakészen ismeri az oktatással kapcsolatos fontosabb jogszabályokat. 
o Feladatellátása során alkalmazza a közoktatási intézményekben foglalkoztatott 

közalkalmazottakkal kapcsolatos alapfokú munkajogi ismereteket. 
o Az intézmény gazdasági kapcsolatait megismeri, működteti. 
o Alkalmazza az intézmény gazdálkodására vonatkozó legfontosabb szabályokat. 
o Az iskolával és funkcióival kapcsolatos napi ismereteket megszerzi és alkalmazza. 
o Kezeli az oktatás dokumentációit és eszközeit. 

Informatikai feladatai 

o Megismeri a helyi informatikai szabályzatot.  
o Tevékenysége során a helyi informatikai szabályzat szerint jár el. 
o Közreműködik a KIR-rel és egyéb informatikai rendszerekkel kapcsolatos 

adatszolgáltatások teljesítésében. 
Igazolványokkal, bizonyítványokkal, biztosításokkal kapcsolatos feladatok 

o Ellátja a diákigazolványokkal kapcsolatos nyilvántartási, igénylési, kiadási feladatokat. 
o Gondoskodik az igazolványok őrzéséről. 
o Az intézményvezető utasításra ellát egyes bizonyítványkezeléssel kapcsolatos 

feladatot. 
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o Közreműködik a tanulóbiztosítással kapcsolatos igények begyűjtésében. 
Tankönyvekkel kapcsolatos feladatai 

o Az intézményvezető utasítására ellátja a tankönyvmegrendeléssel, a tankönyv 
kiosztással, és a kedvezményes tankönyvekkel kapcsolatos egyes feladatokat. 

o Kezeli a tankönyvtámogatás iránti kérelmeket. 
Adminisztrációs feladatok 

o Közreműködik a tanügyi nyilvántartások vezetésében. 
o Gondoskodik arról, hogy a szükséges nyilvántartások, dokumentumok megfelelő 

mennyiségben rendelkezésre álljanak. 
o Ezeken felül ellátja mindazokat a munkaköréhez kapcsolódó feladatokat, amelyeket a 

Centrum főigazgatója, főigazgató-helyettesei és az iskola igazgatója elrendel.  
 

 

A munkakörhöz tartozó felelősség 

 

o Felelős az átvett eszközökért. 
o Felelős az átvett bélyegzőkért és azok használatáért 
o Felelős az átvett bélyegekért 
o Felelős a titkárságon őrzött bizonyítványokért és törzslapokért 

 

 

A munkakör kapcsolatai 

 

Belső kapcsolatok 

o az iskola tanárai 
o az iskola technikai dolgozói 
o iskolaorvos és az iskolai védőnő 

Külső kapcsolatok 

o BGSZC- NSZFH 
o KIR, egyéb rendszerek, E-napló 
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A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 

 

Záradék 

 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 

tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 

foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

 

Kelt: Budapest,  

 

 

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

átadó átvevő 

 

Példányok: 

 1. pld. munkavállaló 

 2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag) 

 3. pld. irattár 

 

 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 

besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák. 
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Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 

 

Gazdasági ügyintéző 

munkaköri leírása 

 

 

Munkáltató: 

Munkáltató neve: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 

Székhelye: 1074 Budapest, Dohány u. 65. 

Fő munkáltatói jogkör gyakorlója: Dr. Varga Zoltán Balázs 

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója 

főigazgatói meghatalmazásból: 

iskolaigazgató 

 

Munkavállaló: 

Munkavállaló neve:  

 

Munkakör: 

Megnevezése: gazdasági ügyintéző 

FEOR szám:  

Munkaidő: 40 óra 

Munkavégzés helye:  

 

Munkaköri feladatait a pénzügyi referens közvetlen irányítása mellett, az iskola igazgatójával 

együttműködve végzi. 
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Helyettesítés rendje: 

o a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 
                 iskolatitkár, tanügyi adminisztrátor 

o a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 
                  iskolatitkár, tanügyi adminisztrátor 

 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

o 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 
o 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, 
o 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 
o 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 
o 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról, 
o 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról, 
o 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról, 
o a Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) 

 

Feladatok: 

o Nyilvántartja az intézményt érintő bérleti szerződéseket, a szerződésben 
meghatározott gyakorisággal kiállítja a számlát a bérleti díjról és a kapcsolódó 
rezsiköltségekről. 

o Alapvető feladata az intézményben dolgozó pedagógus és technikai alkalmazott 
munkavállalók és a Centrum munkaügyi előadója közötti kapcsolattartás, a felmerült 
kérdések továbbítása, közvetítése. 

o Figyelemmel kíséri a leltárkörzetek közötti eszközmozgásokat, és erről értesíti a 
Centrumot-t. 

o Előkészíti a leltározást, részt vesz a végrehajtásban és a kiértékelésben. 
o Előkészíti a selejtezést, részt vesz annak lebonyolításában. 
o Részt vesz a leltározásban, selejtezésben. 

 

o Felülvizsgálja az intézmény beérkező számláit azok helyes alakisága és jogossága 
szempontjából, probléma esetén felveszi a kapcsolatot a szolgáltatóval.  

o Gondoskodik a számlák szakmai igazolásáról és azok a Centrum részére történő 
mihamarabbi eljuttatásáról.  
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o Felelős az általa kezelt pénzeszközök mindig ellenőrzésre megfelelő, naprakész 
állapotáért . 

o A pénzkezelői nyilatkozat alapján korlátlan anyagi felelősség terheli a pénzkezelő-
helyen lévő pénzkészlet és egyéb értékcikkek kezeléséért és biztonságos őrzéséért. 

o Átveszi és kezeli a költségvetési szerv készpénz ellátmányát. 
o Pénztári funkciót lát el. 
o Az ellátmányból az intézmény dologi keretei terhére teljesít kiadást. 
o Beszedi a saját bevételt képező befizetéseket. 
o Pénztári órát biztosít az iskolaigazgatóval egyeztetett időpontokban. 
o Együttműködik külön megbízással a Fővárosi Önkormányzat étkeztetéssel kapcsolatos 

feladatainak ellátásában (étkezési térítés beszedése, megrendelés, étkezési napok, 
étkezési hozzájárulás és az étkezők nyilvántartása).  

o A kedvezményes étkeztetéshez szükséges iratokat az osztályfőnököktől átveszi, 
ellenőrzi a csatolt igazolásokat a jogosultság megállapítása szempontjából. 

o Összegyűjti a dolgozóktól a közlekedési költségtérítéshez szükséges 
bérletszelvényeket illetve számlákat és minden hónapban leadja a Centrumnak. 

o Az iskolaigazgató munkáltatói döntését közlő ügyiratokat eljuttatja a Centrum részére, 
és intézi az elkészült munkaügyi okiratok aláíratását, illetve a dolgozó és munkáltató 
példányának átadását (az iskolaigazgatóval egyeztetett módon). 

o Átveszi a hiányzásjelentéseket, azok alapjául szolgáló dokumentumokat, valamit a 
változó bérek okiratait, és minden hónap 5-ig átadja a Centrum részére. 

o Vezeti az iskolaigazgató munkáltatói jogkörének gyakorlásához szükséges 
nyilvántartásokat (szabadságok engedélyezése, kiadása, jelenléti ívek elkészítése, 
munkaköri leírások, kiküldetési rendelvények, felelősséggel felruházott megbízatások 
kiadása, továbbképzéssel kapcsolatos nyilvántartások, fegyelmi hatálya alatt lévő 
dolgozókkal kapcsolatos munkaügyi feladatok). 

o Munkavállaló kinevezésénél felveszi a szükséges adatokat, összeszedi a szükséges 
iratokat, ezeket továbbítja a Centrum felé. 

o Megírja a megbízási és vállalkozói szerződéseket. 
o A pályázathoz kapcsolódó eredeti számlákat, a pályázatban, vagy a szerződésben 

meghatározott záradékkal látja el. 
o Gondoskodik a Centrum által átadott jelentések, nyilvántartások, adatszolgáltatások, 

stb. iskolaigazgatóhoz való eljuttatásáról. 
o Ellátja az adott intézmény gazdasági és munkaügyi iratkezelési feladatait. 
o Összekötői feladatokat lát el az iskola és a Centrum között. 
o Az iskola dolgozói részére a Centrum bérügyintézőjével elkészítteti a munkáltatói, 

illetve a keresetigazolásokat és átadja az igazgatónak aláírásra. 
o Dolgozók utazási kedvezményre jogosító igazolásokat kiállítja, nyilvántartja, aláírás 

ellenében kiadja.  
o Havonként kimutatást készít a távollét adatokról, összegyűjti a táppénzes 

dokumentumokat, szabadságengedélyeket, fizetés nélküli szabadság engedélyeket, 
majd ezeket megküldi a bérszámfejtő részére 

o Folyamatosan vezeti a dolgozók szabadság nyilvántartását,  
o A tagintézmény-vezető által készített túlóra, távolléti díj, tanulókíséret, stb. 

elszámolást továbbítja a megfelelő kimutatáson keresztül a bérszámfejtő részére 
o Gondoskodik a dolgozók jelenléti ívének havonkénti zárásáról 
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Záradék 

 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 

tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 

foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

 

Kelt: Budapest,  

 

 

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

átadó átvevő 

 

Példányok: 

 1. pld. munkavállaló 

 2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag) 

 3. pld. irattár 

 

 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 

besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák. 
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Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 

 

Tanügyi adminisztrátor/Ügyviteli alkalmazott 

munkaköri leírása 

 

 

Munkáltató: 

Munkáltató neve: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 

Székhelye: 1074 Budapest, Dohány u. 65. 

Fő munkáltatói jogkör gyakorlója: Dr. Varga Zoltán Balázs 

A munkakör felett a munkáltatói 

jogkör gyakorlója: 

iskolaigazgató 

A munkakör szakmai irányítója: igazgatóhelyettes 

 

Munkavállaló: 

Munkavállaló neve:  

 

Munkakör: 

Megnevezése: tanügyi adminisztrátor 

FEOR szám: 4191 

Munkaidő: 40 óra 

Munkavégzés helye:  
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A munkakör célja:  

Alapvető feladata az iskola adminisztrációs teendőinek ellátása. Munkája során tudomására jutott 

tényeket, információkat hivatali és hivatásbeli titokként kezeli.  

 

Helyettesítés rendje: 

o a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 

 iskolatitkár 
o a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 

 iskolatitkár 
 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

o 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, 
o 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, 
o 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet, 
o Alapító okirat, SZMSZ, Minőségirányítási program, Házirend, 
o Pedagógiai program. 
o Munkaterv, tanév helyi rendje. 

 

A munkavégzés helye: 

  feladatellátási hely:……………………………………………………………….. 

  

Az tanügyi adminisztrátor a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, a felettes 

vezetők irányításával látja el. 

 

Legfőbb feladata: 

o Iskolai, tanulói adatbázisok létrehozása, iskolaadminisztrációs rendszer és az E-napló 
kezelése 

o Az intézményi ügyvitel adminisztratív végrehajtása. 
o Az intézmény pedagógusaival, és egyéb alkalmazottaival kapcsolatos adminisztráció 

ellátása. 
o Részvétel az iskola honlapjának szerkesztésében. 
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o A tanulók adminisztratív ügyeinek intézése. 
o A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat az ügyviteli alkalmazott 

 részben önálló munkával,  

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

o Ellátja az adminisztratív tevékenységhez szorosan kapcsolódó levelezési, 
szövegszerkesztési feladatokat. 

o Feladatát tanulóközpontú szemlélettel végzi. 
Együttműködés a szülőkkel 

o Munkája során – ha annak jellege indokolja – együttműködik a szülőkkel. 
Az egyes jogok biztosítása 

o Feladatellátása körében közreműködik a tanulók köznevelési törvényben foglalt 
jogainak biztosításában. 

o Feladatellátása körében közreműködik a szülők jogainak biztosításában. 
Minőségirányítással kapcsolatos feladatok 

o Figyelemmel kíséri az intézmény minőségirányítási programját, különösen a 
megfogalmazott minőségpolitikát és minőségcélokat. 

o Eleget tesz a dolgozói teljesítményértékelési rendszernek.  
 

 

Részletes szakmai feladatok: 

Szövegszerkesztői és levelezési feladatok 

o Feladatellátása során megfelelően alkalmazza a magyar nyelvtan és helyesírás 
szabályait. 

o A gépírási, számítógép-kezelési feladatokat megfelelő módon és sebességgel látja el.  
o Tevékenysége során alkalmazza a számítástechnikai, a szövegszerkesztői és 

táblázatkezelői alapismereteket. 
o Alkalmazza a hivatalos levelek formai, tartalmi előírásait. 

Ügyviteli tevékenységek 

o Kezeli az ügyiratokat, betartva az ügyiratokkal kapcsolatos általános eljárási 
szabályokat. 

o Tárolja, illetve kezeli az intézményi dokumentációkat. 
o Intézi a tanulók adminisztrációs jellegű ügyeit. 

Titkári feladatok 

o Ellátja az adminisztrációs, szervezési munkákat. 
o Feladatellátása során alkalmazza: 

 - a kommunikációs alapismereteket, 
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 - az irodatechnikai alapismereteket, 

 - a protokoll szabályait. 
o Ellátja a telefonügyelettel kapcsolatos feladatokat. 
o Közreműködik az anyag- és eszközbeszerzések lebonyolításában. 

Informatikai feladatai 

o Megismeri a helyi informatikai szabályzatot.  
o Tevékenysége során a helyi informatikai szabályzat szerint jár el. 
o Közreműködik az érettségivel kapcsolatos és egyéb adatszolgáltatások teljesítésében. 

Adminisztrációs feladatok 

o Közreműködik a tanügyi nyilvántartások vezetésében. 
o Gondoskodik arról, hogy a szükséges nyilvántartások, dokumentumok megfelelő 

mennyiségben rendelkezésre álljanak. 
 

A munkakörhöz tartozó felelősség 

 

o Felelős az átvett eszközökért. 
o Felelős az adatvédelem előírásainak betartásáért 

 

A munkakör kapcsolatai 

 

Belső kapcsolatok 

o Az iskola tanárai 
o Az iskola technikai dolgozói 
o Iskolaorvos és az iskolai védőnő 

Külső kapcsolatok 

o BGSZC- NSZFH 
o KIR, egyéb rendszerek, E-napló 

 

Fentieken túlmenően köteles elvégezni minden olyan az előzőekben fel nem sorolt feladatot, 

amely képzettségének és munkakörének megfelel, és amellyel a felettesei megbízzák. 
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A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 

 

Záradék 

 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 

tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 

foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

 

Kelt: Budapest,  

 

 

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

átadó átvevő 

 

Példányok: 

 1. pld. munkavállaló 

 2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag) 

 3. pld. irattár 

 

 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 

besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák. 
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Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 

 

Rendszergazda 

munkaköri leírása 

 

 

Munkáltató: 

Munkáltató neve: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 

Székhelye: 1074 Budapest, Dohány u. 65. 

Fő munkáltatói jogkör gyakorlója: Dr. Varga Zoltán Balázs 

A munkakör felett a munkáltatói 

jogkör gyakorlója: 

iskolaigazgató 

A munkakör szakmai irányítója: igazgatóhelyettesek 

 

Munkavállaló: 

Munkavállaló neve:  

 

Munkakör: 

Megnevezése: rendszergazda 

FEOR szám:  

Munkaidő: 40 óra 

Munkavégzés helye:  

 



SZMSZ - 2016 

 

 134 

A munkakör célja:  

Feladata az intézményben használt számítástechnikai és audiovizuális eszközök 

működőképességének biztosítása, az állandó oktatási állapot fenntartása. Munkáját az iskola 

oktatási-nevelési feladatainak alárendelve, a számítástechnika munkaközösség tanáraival 

együttműködve és igényeiket figyelembe véve végzi. 

 Munkáját az érvényben lévő jogszabályok betartásával a különböző rendeletek, 
szabályzatok és belső utasítások betartásával köteles ellátni. 

  

Helyettesítés rendje: 

o a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 

 ………………… 
 

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:  

o 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, 
o 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, 
o 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet, 
o Alapító okirat, SZMSZ, Minőségirányítási program, Házirend, 
o Pedagógiai program. 
o Munkaterv, tanév helyi rendje. 

 

A munkavégzés helye: 

  feladatellátási hely:……………………………………………………………….. 

  

  

 Munkaköri feladatai: 

o Az iskola informatikai rendszer használati szabályzatának előkészítése, kidolgozása 
(ISZ), szükséges mértékben figyelemmel kíséri a hardver- és szoftverpiac fejlődését, 
javaslatot tesz anyagi lehetőségek ismeretében, új számítás-technikai beszerzésekre, 
fejlesztésekre. 

o Az iskola oktatási céljai, a tantervek és jogszabályok alapján, az anyagi lehetőségek 
felmérésével, a számítástechnika munkaközösséggel folytatott egyeztetés során 
kialakítja és előterjeszti a fejlesztési koncepciókat. 

o Közreműködik az iskola informatikai eszközeinek fejlesztési koncepciójának 
kidolgozásában, egyidejűleg figyeli az erre vonatkozó pályázati kiírásokat. 
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o A pedagógiai munka segítése, a tantárgyi oktatáshoz szükséges informatikai, 
számítástechnikai eszközök, berendezések zökkenőmentes felhasználásának 
biztosítása, koordinálása. 

o Elvégzi az új gépek és egyéb hardver eszközök beállításait, majd rendszeres 
ellenőrzéseket végez az előforduló hibák felderítése érdekében. 

o Kapcsolatot tart az Internet szolgáltatóval, kiemelten a számítástechnikai rendszer 
üzemeltetőjével. 

o Az oktatáshoz szükséges informatikai hálózatok definiálása, jogosultságok kiadása. 
o Az iskolai számítástechnikai géppark működésének felügyelete. 
o Az oktatáshoz használt szoftverek jogtiszta állapotának megőrzésének és 

archiválásának felügyelete. 
o Felügyeli az iskola és a külső kapcsolatai között folyó elektronikus információáramlás 

műszaki feltételeit. 
o Gondoskodik az eszközök nyilvántartási számáról, gyártási típusáról, gyártási, 

beszerzési évének, garanciális idejének pontos vezetéséről, leltári számmal való 
megjelöléséről. 

o Az általa használt eszközök működéséért és leltár szerinti meglétéért anyagi 
felelősséggel tartozik. 

o A karbantartási és javítási feladatok sorrendjét jóváhagyatja, az anyagbeszerzést 
engedélyezteti. 

o Felelős az azonnali, illetve a lehetőleg rövidebb időn belüli hibaelhárításért, a 
munkakörén belül használt, kezelt, karbantartott gépek üzemzavarmentes 
működtetéséért. 

o Különös figyelmet fordít a számítógépek vírusmentességének fenntartására és a 
rendszeres ellenőrzésre. Vírusfertőzés esetén mindent megtesz a fertőzés 
terjedésének megakadályozására, a fertőzés megszüntetésére, illetve a szoftverekben 
okozott károk helyreállítására. Az iskola anyagi lehetőségeihez mérten szorgalmazza 
vírusvédelmi rendszer kiépítését. 

o Segíti az eszközök rendeltetésszerű használatát a szaktantermekben, osztályokban. 
Legalább 2 nappal előbb bejelentett igény szerint segítséget nyújt a nevelőknek az 
összetettebb eszközök kezelésében. 

o  Az iskolavezetésnek naptári év november 1-ig pontos helyzetképet ad az 
eszközállományról. Javaslatot tesz a selejtezésre. Előterjesztést készít a következő évi 
beszerzésekhez 

o Részt vesz az iskola leltározási munkájában (berendezés, felszerelés), majd a 
leltárfelvételt követő egyeztetési munkába 

o Kapcsolatot tart a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum informatikai referensével 
o Elvégez minden olyan feladatot, amely az iskola érdekeit képviseli, melyekkel felettesei 

esetenként megbízzák. 

 Egyéb: 

o Kapcsolattartás a titkárság és a gazdasági iroda dolgozóival. 
o Együttműködik az oktatás technikussal az audiovizuális eszközök nyilvántartási és 

feldolgozó munkálatai terén, ill. a gondnoksággal az informatikai eszközök 
üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatokban. 
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o Részt vesz az évenként megtartandó tűz- és balesetvédelmi oktatáson és az ott 
elhangzottakat kötelezően betartja, a munkavédelmi előírásoknak megfelelően. 

  

 Munkaköri kötelezettségének teljesítésénél: 

o A hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel 
tartozik. 

o Kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat 
betartani. 

o Köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni. 
o Anyagilag felelős a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért 

és hibákért. 
  

A munkakörhöz tartozó felelősség 

 

o Felelős az átvett eszközökért. 
 

A munkakör kapcsolatai 

Belső kapcsolatok 

o Az iskola tanárai 
o Az iskola technikai dolgozói 

 

Külső kapcsolatok 

o BGSZC-NSZFH 
o KIR, egyéb rendszerek, E-napló 

 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 

 

Záradék 
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Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 

tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 

foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

 

Kelt: Budapest,  

 

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

átadó átvevő 

 

Példányok: 

 1. pld. munkavállaló 

 2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag) 

 3. pld. irattár 

 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 

besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák.   
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Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 

 

Gondnok 

munkaköri leírása 

 

 

Munkáltató: 

Munkáltató neve: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 

Székhelye: 1074 Budapest, Dohány u. 65. 

Fő munkáltatói jogkör gyakorlója: Dr. Varga Zoltán Balázs 

A munkakör felett a munkáltatói 

jogkör gyakorlója: 

iskolaigazgató 

A munkakör szakmai irányítója: gazdasági ügyintéző 

 

Munkavállaló: 

Munkavállaló neve:  

 

Munkakör: 

Megnevezése: gondnok 

FEOR szám:  

Munkaidő: 40 óra 

Munkavégzés helye:  
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A munkakör célja:   

Az iskola működtetésével, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok 

teljesítése a pénzügyi és számviteli rend betartásával. A szükséges jogszabályok és az iskola 

szabályzatainak ismerete. 

 

 Munkaköri feladatai: 

o Az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon 
használatával, hasznosításával kapcsolatos feladatok maradéktalan ellátásával, az 
intézmény rendeltetésszerű működését segíteni, a szolgáltatott adatok valódiságát és 
precizitását biztosítani. 

o Napi rendszerességgel figyeli az intézményben felmerülő karbantartási, javítási 
feladatokat, intézkedik a balesetveszélyes körülmények felszámolásáról. 

o Fontossági és sürgősségi rendben gondoskodik a hibák kijavításáról. 
o A kisebb javításokat elvégezteti a karbantartóval, a nagyobb javítási, karbantartási 

feladatokat jóváhagyás alapján külső kivitelezővel végezteti el, megfelelő ellenőrzés 
mellett. 

o Az intézmény tevékenységével kapcsolatos  - igény szerinti – fogyóeszközök, 
tisztítószerek, munkaruhák, nyomtatványok stb. folyamatos biztosítása, 
megrendelése, felhasználásának ellenőrzése, az intézményvezető és az igazgató 
előzetes jóváhagyása alapján. 

o Energia és üzemanyag ésszerű, racionális felhasználásának ellenőrzése. 
o A villamos energia, fűtés, víz, csatorna, az előírt hőmérséklet megléte, a takarékos 

felhasználás elősegítése érdekében utasítások kiadása. Folyamatosan nyilvántartja a 
villany, táv hő, a vízfogyasztást az órák állása alapján. 

o Az energia felhasználás nyomom követése érdekében, a tantermek reggeli 
hőmérsékletét megméretni, erről táblázatot készíttetni a karbantartóval, 
hozzárendelve a napi átlaghőmérséklet hivatalosan közölt adatát. 

o Az energiaszámlák felülvizsgálata, egyeztetve a megkötött szerződés adataival, az 
energiajelentés elkészítése havi  ill. évenkénti rendszerességgel. 

o Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok, előírások betartása, ill. betartatása. 
o Részt vesz a munkavédelmi- és tűzvédelmi szemléken. 
o Gondoskodik a munkavédelmi-, tűzvédelmi felszerelések és eszközök beszerzéséről, 

karbantartásáról, esetleges javításáról. 
o Részt vesz az intézményben bekövetkezett balesetek kivizsgálásában. 
o Gondoskodik a rovar – és rágcsáló irtás elvégeztetéséről. 
o Irányítja, szervezi és ellenőrzi a hatáskörébe rendelt technikai dolgozók munkáját, 

gondoskodik azok munkaidő beosztásáról, esetleges helyettesítéséről.  
o Közreműködik az éves karbantartási és felújítási tervek előkészítésében, javaslatot tesz 

a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum műszaki ügyintézője felé. 
o Az intézményben felmerülő üzemeltetési, karbantartási, kisjavítási munkákhoz 

anyagmegrendelés, beszerzés valamint a költségvetés figyelembevételével a kis és 
nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése, üzemeltetése, javíttatása. 
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o Idegen kivitelezővel végeztetett nagyobb karbantartások, felújítások, folyamatos 
ellenőrzése, felmérési naplóinak, számláinak igazolása. Az elvégzett munka mennyiségi 
és minőségi átvétele. 

o A beszerzett eszközöket, anyagokat kartonon vezeti, nyilvántartja a kiadások idejét, 
helyét, átvételt aláíratja. Felhasználásukat ellenőrzi. 

o Közreműködik az iskola új berendezési, felszerelési tárgyainak beszerzésében, 
leigazolja a számlát, gondoskodik a megfelelő helyiségbe történő szállításáról, a 
helyiség berendezéséről. 

o A beérkezett kis- és nagy értékű tárgyi eszközöket nyilvántartja, átvételét aláíratja az 
átvevővel. 

o Javaslatot tesz a feleslegessé vált, illetve használhatatlan eszközök selejtezésére, 
értékesítésére. 

o Kis és nagy értékű tárgyi eszközök munkaruha, védőruha leltári nyilvántartások 
egyeztetése, a selejtezés és a leltár előkészítése lebonyolítása.  

o A tárgyi eszközök helyiségek és személyek közötti mozgás (átadás – átvétel) 
dokumentálása, továbbítása a leltári nyilvántartónak. 

o A leltározásban tevékenyen részt vesz. 
o A bérbe adott helyiségek berendezéséről, takarításáról gondoskodik. 
o Rendkívüli esemény és rendkívüli időjárás esetén készenlétbe helyezi, hatáskörében 

alkalmazza az elhárításhoz szükséges anyagokat, eszközöket, elvégzi a vonatkozó 
szabályozás értelmében a számára kijelölt feladatokat. 

o Az intézményi vagyon (épületek, közmű berendezések, berendezési tárgyak, eszközök 
stb.) állagának megőrzése, működőképességének figyelemmel kísérése, saját 
hatáskörben történő kármegelőzés, kárelhárítás, hibafeltárás, javítás, karbantartás. 

o Az igazgatónak, a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum műszaki ügyintézőjének 
jelent minden rendkívüli eseményt. 

o Hibák feltárása a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum műszaki ügyintézőjével 
bejárás során. 

o Jelzi az intézményvezetőnek, ha meghibásodnak az oktatáshoz szükséges gépek, 
berendezések, elhasználódás esetén előkészíti selejtezésre, illetve a leltározás idején 
leltározásra. 

o Az intézmény üzemeltetésével, a különböző rendezvények lebonyolításával 
kapcsolatos teendők szervezése, ellenőrzése. 

o A karbantartó füzetet a gondnok ellenőrzi, a karbantartó munkanaplóján keresztül.  
o Munkavégzése során különös tekintettel legyen a munkavédelmi, baleseti - 

tűzrendészeti előírásokra. 
o Az ilyen jellegű meghibásodásokat soron kívül köteles javíttatni. 
o Minden egyéb különféle feladat, amivel az intézményvezető megbízza. 

 

Kötelességei: 

o Köteles a munkáját a legjobb tudása szerint ellátni, munkatársait segíteni, a 
gazdálkodási és az iskola tevékenységével kapcsolatos információkat vezetőjével és 
munkatársaival megosztani.  
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o Kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat 
betartani. 

o A hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel 
tartozik. 

o Köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni. 
o Anyagilag felelős a nem körültekintően végrehajtott munkavégzése során okozott 

károkért és hibákért. 
o A munkahelyén munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni, a munkából 

rendkívüli távolmaradást, illetve annak okát lehetőleg egy nappal előbb, de legkésőbb 
az adott munkanapon 7 órakor köteles jelenteni az iskola igazgatójának vagy az 
ügyeletes vezetőnek. 

o A munka ismételt felvétele előtt egy nappal értesíti közvetlen felettesét. 
o A jelenléti íven érkezését és távozását naponta vezetni. 
o Munkahelyét csak az igazgató engedélyével hagyhatja el. 

 

Egyéb: 

o A dolgozó feladatainak jobb ellátása érdekében jogosult javaslattételre közvetlen 
felettesének vagy az iskolaigazgatónak. 

o A dolgozó köteles az intézményi vagyont károsító, sértő, bármilyen cselekményről, 
mulasztásról bejelentést tenni az iskola igazgatójának. 

o Az eszközök megóvása érdekében azonnal jelentést tenni a szándékos károkozásról 
közvetlen felettesének, az iskola igazgatójának. Javaslatot tehet az esetek megelőzése 
érdekében. Törvény szerinti szabadságát egyezteti és engedélyezteti az iskola 
igazgatójával. 

o Balesetről, sérülésről az iskola igazgatóját értesíti. 
o Az iskolai rendezvényekhez szükséges berendezések mozgatásába besegít. 

 

 

Fentieken túlmenően köteles elvégezni minden olyan az előzőekben fel nem sorolt feladatot, 

amely képzettségének és munkakörének megfelel, és amellyel a felettesei megbízzák. 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 
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Záradék 

 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 

tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 

foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

 

Kelt: Budapest,  

 

 

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

átadó átvevő 

 

Példányok: 

 1. pld. munkavállaló 

 2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag) 

 3. pld. irattár 

 

 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 

besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák. 
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Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 

 

Portás 

munkaköri leírása 

 

 

Munkáltató: 

Munkáltató neve: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 

Székhelye: 1074 Budapest, Dohány u. 65. 

Fő munkáltatói jogkör gyakorlója: Dr. Varga Zoltán Balázs 

A munkakör felett a munkáltatói 

jogkör gyakorlója: 

iskolaigazgató 

A munkakör szakmai irányítója: intézményvezető által átruházott hatáskörben az 

iskola gondnoka/vagy más személy, pl. gazdasági 

ügyintéző látja el. 

 

 

Munkavállaló: 

Munkavállaló neve:  

 

Munkakör: 

Megnevezése: portás 

FEOR szám:  

Munkaidő: 40 óra 
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Munkavégzés helye:  

 

A munkakör célja:  

Az iskola épületének, vagyonának őrzése 

 

 Munkaköri feladatai: 

o A portai szolgálat a tanórák védelme, valamint vagyonvédelem szempontjából, kapuk, 
ajtók nyitása, zárása, 

o az iskolába érkező vendégek, szülők útba igazítása, illetve elkísérése szükség szerint, 
o ellenőrzi a tanulók kilépési engedélyét, 
o A portásfülkében alapvetően csak a portás tartózkodhat. 
o A portás csak akkor hagyhatja el a számára kijelölt területet, ha helyettesítőről 

gondoskodik. Helyettesítő lehet: karbantartó, gondnok. 
o Amikor nincs az épületben (vagy éppen nem érhető el) helyettesítő, a főkapu bezárása 

után hagyhatja el a tartózkodási helyét. 
o Az intézmény bejárata semmilyen körülmények között sem maradhat nyitott 

állapotban őrizetlenül. 
o Az érdeklődő látogatók, ill. a nem előre egyeztetett időpontban érkező látogatók akkor 

engedhetők be, ha a portás a meglátogatni kívánt vezetőt vagy a Titkárságot előzőleg 
telefonon értesítette. Oktatási ügyben érkezők esetén az iskolatitkárt, gondnokági 
ügyekben a gondnokot kell előzőleg telefonon értesíteni. Ha valamilyen okból ez sem 
sikerül, türelmet kell kérni a látogatótól és csak kapcsolatfelvétel után lehet beengedni 
idegent. Ez a szabályozás a délutáni órákra is érvényes. Várakozás idejére a 
portásfülkével szembeni székeken foglalhat helyet a várakozó. 

o Hétvégeken az iskolába csak az iskola igazgatójának engedélyével lehet bejönni. Saját 
dolgozóknak, tanulóknak, idegen munkavégzőknek is. 

o Tanuló csak osztályfőnök, osztályfőnök-helyettes és igazgató-helyettes által aláírt 
távozási engedéllyel távozhat (amit a portán le kell adni) tanítási idő alatt. 

o Idegen tanulók látogatási célból nem jöhetnek be az épületbe,  
o Minden szokatlan eseményt időpont megjelöléssel be kell jegyezni a portásnaplóba. 

Ugyancsak a naplóban kell rögzíteni a terembérlők bejövetelének és távozásának 
időpontját, valamint a különféle szerelési, javítási munkára érkezőket és a postai 
küldemények átvételének tényét, idejét. 

o Rádióhasználat halkan megengedett. 
o A portásfülkében és az iskola egész területén a dohányzás tilos! 
o Az iskolából semmilyen eszközt, bútort, stb. nem lehet engedély nélkül kivinni. 
o Az engedélyt (vagy annak másolatát) a portán le kell adni az eszközt kivivőnek. 
o A portás dolgozók abban az esetben, ha olyan problémával szembesülnek, amit nem 

tudnak megoldani a gondnoktól (akár munkaidőn túl is), komolyabb esetben az 
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épületben tartózkodó igazgatóktól, igazgatóhelyettesektől kérhetnek segítséget, és az 
eseményt a portásnaplóba be kell jegyezniük. 

o Ha az eseménynek más szereplője is volt (a portáson kívül) az illetővel alá kell íratni a 
bejegyzést. 

o Kulcskiadás – visszavétel rögzítése kulcsnaplóban történik. 
o Különféle küldemények átvétele – átadása rögzítése a portásnaplóban történik. 
o Biztonsági rendszer bekapcsolása, amikor az utolsó személy is elhagyja az épületet. 
o Biztonsági rendszer kikapcsolása reggel az első személy beérkezésekor. Ettől eltérő ki-

be kapcsolást a portásnaplóba be kell jegyezni, hogy összevethető legyen a biztonsági 
rendszer belső adataival. A biztonsági rendszerben észlelt bármely rendellenességet 
beírja a naplóba, és jelenti az iskola gondnokának. 

o Figyelemmel kíséri az éjszakai mozgást, az épület műszaki berendezésének biztonságos 
üzemeltetését. 

o Köteles betartani a vagyonvédelmi berendezés mindenkori alkalmazását, e berendezés 
üzemelésével kapcsolatos tudnivalókat belépéskor tudomására hozzuk. 

o Gondoskodik a folyosói és tantermi világítás takarékos használatáról. Figyel a világítás 
fölösleges használatának megelőzésére. Tanítás után kötelezően végigjárja a 
tantermeket és az egyéb kiszolgáló helységeket, és lekapcsolja a világítást, ellenőrzi, 
hogy a csapok el vannak-e zárva, illetve becsukja a nyitva felejtett ablakokat. Végezetül 
az ajtókat kulcsra zárja.  

o Áramszünet észlelésekor annak kezdetének és megszűnésének időpontját naplózza. 
o Sportrendezvények alkalmával biztosítja az épület hátsó bejáratának használatát és az 

ide vonatkozó utasítások betartását. 
o Köteles pontosan kezelni a telefont, kapcsolni a hívott mellékállomásokat, valamint 

pontosan rögzíteni az üzeneteket és átadni az illetékeseknek. 
o Az épületben elhagyott, leadott talált tárgyakat biztonságosan elzárva köteles 

megőrizni, és azt a tulajdonosának visszaadni. 
o A tűzvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően járnak el tűz illetve tűzriadó 

esetén. 
o rongálás, károkozás esetén esetében azonnal eljár vagy intézkedést kezdeményez 

annak megszüntetésére vagy a károkozó felderítésével kapcsolatban,  

o az ingatlanon beül és a körbe vevő zöldfelület alkalmankénti gondozása (fűnyírás, 
sövényvágás, hulladék összegyűjtés), 

o az iskola területén és körülötte hó eltakarítás, síkosság mentesítés, tanítási napokon  
o Fentieken túl feladata mindaz, amivel felettesei megbízzák 

  

 

 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 
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Záradék 

 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 

tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 

foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

 

Kelt: Budapest,  

 

 

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

átadó átvevő 

 

Példányok: 

 1. pld. munkavállaló 

 2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag) 

 3. pld. irattár 

 

 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 

besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák. 
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Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 

Karbantartó 

munkaköri leírása 

 

 

Munkáltató: 

Munkáltató neve: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 

Székhelye: 1074 Budapest, Dohány u. 65. 

Fő munkáltatói jogkör gyakorlója: Dr. Varga Zoltán Balázs 

A munkakör felett a munkáltatói 

jogkör gyakorlója: 

iskolaigazgató 

A munkakör szakmai irányítója: gazdasági ügyintéző 

 

Munkavállaló: 

Munkavállaló neve:  

 

Munkakör: 

Megnevezése: karbantartó 

FEOR szám:  

Munkaidő: 40 óra 

Munkavégzés helye:  

 

A munkakör célja:   
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Az iskola épületének karbantartása 

 

 Munkaköri feladatai: 

o Biztosítja az iskola zavartalan üzemeltetését. Ennek érdekében minden reggel bejárja 
az épületet, a szükséges javításokat elvégzi a tanítás megkezdéséig. 

o Elvégzi az oktatás céljait szolgáló berendezések, felszerelések karbantartását. 
o A karbantartási munka kiterjed az épületben lévő bútorok, /székek, asztalok, 

szekrények, stb./ szemléltető eszközök, tornaszerek és egyéb berendezési és 
felszerelési tárgyak javítására. 

o A karbantartási munka kiterjed még kisebb villanyszerelési, és vízszerelési 
munkálatokra is. Pl. égő, neon csere, kapcsolók, konnektorok felszerelése, vízvezeték  
meghibásodás elhárítása stb. 

o Mosdók, WC-k, zuhanyzók, csapok, lefolyók karbantartása, javítása. 
o Nyílászáró szerkezetek javítása, cseréje, kulcsok pótlása. 
o Elektromos hálózatról működtetett gépek biztonsági előírásainak betartása. 
o Villanytartozékok állapotának állandó ellenőrzése, meghibásodás esetén javítása. 
o Egyéb kisebb javítási munkák elvégzése. 
o Az iskola épületének és berendezéseivel kapcsolatos karbantartási feladatok 

elvégzése. Az elvégzett munkát naplózza, aláírással elismerteti. A felhasznált 
karbantartó és javító anyagokkal elszámol, munkavégzése során a gazdaságossági és 
takarékossági szempontokat betartja. 

o Munkája során a berendezési tárgyak szükségszerű, azonnali javításán van a hangsúly, 
da a költségvetési gazdálkodásban előírt pontossággal, tartalommal és formában a 
gondnok felé el kell számolnia a felhasznált, beépített anyagokkal. 

o A műhely berendezési, felszerelési anyagai, szerszámai, eszközeiért fegyelmi és anyagi 
felelősséggel tartozik. 

o A műhelyfelszerelést folyamatosan rendben tartja. 
o A szaktudását meghaladó meghibásodást soron kívül jelenti a gondnoknak. 
o Javító munkájához szükséges anyagok beszerzéséhez soron kívül igénylést nyújt be az 

iskola gondnokának. 
o Kisebb anyagbeszerzési feladatokat – szakértelme miatt – a gondnok utasítására 

személyesen lát el. 
o Elvégzi a fentieken kívül az iskola takarításánál, festésénél, rendezvényeinél, 

selejtezésnél, leltározásnál a raktárosi, anyagmozgatási feladatokat. 
o Felesleges, selejtezett, szétbontott anyagok értékesítő céghez történő beszállításához 

fizikai segítséget nyújt az iskola gondnokának. 
o Munkavégzése során különös tekintettel legyen a munkavédelmi, baleseti - 

tűzrendészeti előírásokra. Az ilyen jellegű meghibásodásokat soron kívül köteles 
javítani. 

o Felszereli az oktatási tárgyakat. 
o Az intézmény portáján hibabejelentő füzet van rendszeresítve, amelybe az észlelt 

hibákat a dolgozók beírják, és ezeket ki kell javítani. A karbantartó füzetet a gondnok 
ellenőrzi, a karbantartó munkanaplóján keresztül. 
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o Fűtési idényben a fűtés folyamatos biztosítása, kazánok, szerelvények ellenőrzése, 
vízlágyítás 

o Naponta köteles az épületben lévő fűtőtesteket ellenőrizni, beszabályozni 
o Naponta köteles a fogyasztást a kazánnaplóba feljegyezni 
o Fentieken kívül elvégzi mindazt a munkát, ami az iskola érdekeit, az oktatást szolgálják, 

és amelyeket közvetlen felettesei elrendelnek. 
 

 

Kötelességei: 

o Köteles a munka –és tűzvédelmi előírásokat betartani. 
o Köteles a rendkívüli eseményeket, a felfedezett eszközhiányt, rongálásokat azonnal 

jelenteni a gondnoknak, ill. az iskola igazgatójának. 
o Érkezését és távozását jelenléti íven vezetni. 
o A tudomására jutott szolgálati titkot megőrizni.  
o Az intézményre vonatkozó munka-, és tűzvédelmi szabályokat, továbbá az intézményi 

egyéb szabályzatokban a reá irányadó rendelkezéseket, a munkavégzéshez szükséges, 
mindenkori érvényes vonatkozó jogszabályok előírásait betartani és betartatni. 

o Jelen munkaköri leírásban nem közvetlenül szabályozott, de képességeinek és 
végzettségének megfelelő eseti feladatokat munkaidejében ellátni. 

o Intézményi érdekből szükség szerint előre egyeztetett módon külön elrendelés alapján 
túlmunkát végezni. 

o Köteles a munkaidő kezdetére, munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidőt 
pontosan betartani, a munkaidőt munkával tölteni. 

o A munkaköri leírásban szereplő, ill. hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtása során 
az okozott károkért fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik. 

o Kötelessége a munkaköri leírásban szereplő, ill. hatáskörébe tartozó feladatokat 
legjobb tudása szerint végezni. 

 

 

 

 

Egyéb: 

o Betegsége vagy más okból történő hiányzás alkalmával helyettesíti hiányzó 
munkatársát. 

o Akadályoztatása esetén távolléte okát, várható időtartamát aznap, de legkésőbb 24 
órán belül jelentenie kell közvetlen felettesének. 

o Törvény szerinti szabadságát egyezteti és engedélyezteti felettesével. 
o Munkaidő alatt munkaterületének elhagyását csak a felettese engedélyezheti. 
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Fentieken túlmenően köteles elvégezni minden olyan az előzőekben fel nem sorolt feladatot, 

amely képzettségének és munkakörének megfelel, és amellyel a felettesei megbízzák. 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 

 

 

Záradék 

 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 

tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 

foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

 

Kelt: Budapest,  

 

 

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

átadó átvevő 

 

Példányok: 

 1. pld. munkavállaló 

 2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag) 
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 3. pld. irattár 

 

 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 

besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák. 
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Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 

 

Takarító 

munkaköri leírása 

 

 

Munkáltató: 

Munkáltató neve: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 

Székhelye: 1074 Budapest, Dohány u. 65. 

Fő munkáltatói jogkör gyakorlója: Dr. Varga Zoltán Balázs 

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója 

főigazgatói meghatalmazásból: 

iskolaigazgató 

gondnok 

 

Munkavállaló: 

Munkavállaló neve:  

 

Munkakör: 

Megnevezése: takarító 

FEOR szám:  

Munkaidő: 40 óra 

Munkavégzés helye:  

 

A munkakör célja: 
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Az intézmény zavartalan működése érdekében az alábbi feladatokat látja el: 

o napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó tantermeket, irodahelyiségeket, 
padlózatukat felmossa,  

o napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó folyosórészeket 
o naponta lemossa a WC-kagylókat és az ülőkéket, naponta fertőtleníti azokat, szükség 

szerint tisztítja az ajtókat, falburkolókat, csaptelepeket 
o mindennemű olyan takarítási munkát szükség szerint elvégez, amely biztosítja az 

épület állandó tisztán tartását  
o a takarítási tevékenységbe beletartozik: ajtók, ajtófélfák, ablakpárkányok, 

berendezési tárgyak, táblák, képek, lámpák, villanykapcsolók, radiátorok, ablakok 
portalanítása, lemosása, pókhálózása 

o napi gyakorisággal tisztítja a villanykapcsolókat, fertőtleníti az ajtókilincseket és 
területéhez tartozó számítógépek billentyűzetét 

o napi gyakorisággal takarítja a tanulói és tanári asztalokat és székeket, rendkívüli 
esetben az asztalok lapját fertőtleníti 

o kötelessége a tantermekben és a folyosókon elhelyezett szemétgyűjtőedény 
rendszeres ürítése, tisztítása 

o szükség szerint porszívózza a szőnyegeket, fölkeni a parkettát 
o szükség szerint öntözi a tanteremben és a folyosón lévő virágokat 
o elvégzi az iskola takarításánál, festésénél, rendezvényeinél, selejtezésénél, 

leltározásnál a takarítási feladatokat 
o selejtezésénél, megsemmisítésénél segítséget nyújt az iskola gondnokának 
o ügyel a munkaterületén a vízcsapok elzárására, feleslegesen világító eszközök 

kikapcsolására, a nyitott ablakok bezárására 
o délutáni órákban tantermek kinyitása, zárása, kulcsok leadása a munkaidő lejártával a 

portán 
o nagytakarítást végez a nyári, téli és tavaszi szünetben elvégzi folyosóterületének 

súrolását, a függönyök mosását, a padok és falburkolók súrolását 
o a nagytakarítások időszakában az egész épületben elvégzi az ablakok tisztítását 
o a nagytakarítások alkalmával a szokásosnál alaposabban elvégzi mindazokat a 

feladatokat, amelyek napi munkájához tartoznak 
o a használaton kívüli tantermekben lekapcsolja a villanyt, takarékosan bánik a vízzel, 

elektromos energiával 
o folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény napi működése során keletkezett, a 

biztonságos munkavégzést veszélyeztető hibákat, azt jelzi a karbantartónak, szükség 
esetén a tagintézmény-vezetőnek 

o a tisztítószereket és egyéb anyagokat a gondnoktól veszi át, annak felhasználását a 
gazdaságossági és takarékossági szempontok betartásával végzi 

 

Kötelezettségei: 

o köteles a munka-és tűzvédelmi előírásokat betartani 
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o köteles a rendkívüli eseményeket, a felfedezett eszközhiányt, rongálásokat azonnal 
jelenteni a gondnoknak, ill. az iskola igazgatójának 

o érkezését és távozását jelenléti íven vezetni 
o a tudomására jutott szolgálati titkot megőrizni 
o jelen munkaköri leírásban nem szabályozott, de képességeinek és végzettségének 

megfelelő eseti feladatokat munkaidejében ellátni 
o intézményi érdekből szükség szerint előre egyeztetett módon külön elrendelés 

alapján túlmunkát végezni 
o köteles a munkaidő kezdetére, munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidőt 

pontosan betartani, a munkaidőt munkával tölteni 
o a munkaköri leírásban szereplő, ill. hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtása során 

az okozott károkért fegyelmi és anyagi felelőséggel tartozik 
o kötelessége a munkaköri leírásban szereplő, ill. hatáskörébe tartozó feladatokat 

legjobb tudása szerint végezni 
 

Egyéb kötelezettségei: 

o Betegsége vagy más okból történő hiányzás alkalmával helyettesíti hiányzó 
munkatársát 

o akadályoztatása esetén távolléte okát, várható időtartamát aznap, de legkésőbb 24 
órán belül jelentenie kell közvetlen felettesének 

o munkaidő alatt munkaterületének elhagyását csak felettese engedélyezheti 
 

Fentieken túlmenően köteles elvégezni minden olyan az előzőekben fel nem sorolt feladatot, 

amely képzettségének és munkakörének megfelel és amellyel felettesei megbízzák. 

 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 
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Záradék 

 

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás 

tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne 

foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

 

Kelt: Budapest,  

 

 

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

átadó átvevő 

 

Példányok: 

 1. pld. munkavállaló 

 2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag) 

 3. pld. irattár 

 

 

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, 

besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák. 
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3. Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai  
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