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SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.1. A Szervezeti és a Működési szabályzat célja 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) az iskola helyi dokumentuma, amelynek 

célja, hogy meghatározza a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre 

vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és 

működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok 

összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. 

Az Iskola szervezetének felépítését, valamint működésének szabályait az alábbi törvények, 

kormányrendeletek és miniszteri rendeletek szerint állapítjuk meg: 

 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 

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

 23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola tankönyvellátás 

rendjéről 

 A 2012. évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény módosításáról 

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

 16/2013 (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvpiac rendjéről 

 26/1997. (IX.3.) NM - rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 

 a 2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 

 a 2229/2012 (VIII.28) EMMI rendelet a NKT végrehajtásáról 

 a 326/2013 (VIII.30) EMMI rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 

 

1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 
 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a közalkalmazottak és más érdeklődők 

megtekinthetik a titkársági irodában, tanári szobában, könyvtárban, (munkaidőben), továbbá az 

intézmény honlapján.  

A szervezeti és működési szabályzatot az intézményi tanács és a diákönkormányzat véleményének 

kikérésével a nevelőtestület fogadja el.  

A fenntartó egyetértése csak anyagi tehervállalással járó többletkötelezettség telepítése esetén 

szükséges. 



Újbudai Bocskai István Általános Iskola                         Szervezeti és Működési Szabályzat 2018. 

7 
 

A szervezeti és működési szabályzat a fent említett jóváhagyás időpontjával lép hatályba, és 

visszavonásig érvényes.  

Jelen szervezeti és működési szabályzatot a nevelőtestület 2018. augusztus 31-én kelt határozattal 

fogadta el.  

Ezzel egy időben a szabályzatot vizsgálatra/ellenőrzésre a fenntartónak továbbítottuk. 

 

1.3. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 
Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és hatásköri, 

szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. 

 

1.3.1. Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed/kötelező érvényű:  

 az intézmény vezetőire 

 az intézmény dolgozóira 

 az intézményben működő testületekre, szervekre, közösségekre 

 az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre 

 az iskola tanulóira 

 mindazokra, akik részt vesznek feladataink megvalósításában 

 

1.3.2. Az SZMSZ területi hatálya:  

kiterjed az intézmény teljes területére, és érvényes az iskola területén zajló és azon kívül szervezett 

iskolai folyamatokra (pl: erdei iskola) 

1.3.3. Az SZMSZ időbeli hatálya:  

a jóváhagyását követően visszavonásig érvényes 

1.3.4. A felülvizsgálat és módosítás rendje:  

Az SZMSZ felülvizsgálatát kezdeményezheti a nevelőtestület, az intézményvezető, a szülői 

munkaközösség, az intézményi tanács, az iskola vezetősége, a diákönkormányzat. 

Az eljárásrend az SZMSZ módosítása esetén: ugyanaz a szabály érvényes, mint az SZMSZ első 

elfogadása esetén. 

 

II. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSÁNAK JELLEMZŐI 
 

Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre 
Az intézmény a Dél-Budai Tankerületi Központ által megállapított költségvetés alapján működik, a 

köznevelési törvény és az intézményre vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint, az intézmény 

vezetői felelőssége mellett.  
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A köznevelési intézmény tankerületi központ költségvetése terhére meghatározott összeg erejéig 

kötelezettséget vállalhat és kiadás teljesítését kezdeményezheti 2017. január 1. napjától [134/2016. 

(VI. 10.) Korm. rendelet 10. § (5) bek.]. 

Az intézmény működéséhez szükséges fedezetet az állami költségvetés biztosítja, melyet a fenntartó 

kiegészít az intézmény saját bevételének egy részével.  

A fenntartó biztosítja az általa engedélyezett többletszolgáltatások fedezetét. 

A köznevelés alapfeladatainak ellátását szolgáló költségvetési előirányzat összegét az éves 

költségvetési törvény tartalmazza. 

A köznevelés egyéb feladatainak ellátásához a központi költségvetés támogatást biztosíthat. A 

központi költségvetési hozzájárulás fedezi a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül 

segítő alkalmazottak illetményét és járulékait. 

Az intézmény székhelyét képező épület és telek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat Budapest 

Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata gyakorolja. 

Az intézmény az általa használt ingatlanok használati jogát nem ruházhatja át, illetve az ingatlanokat 

az illetékes tulajdonos és a fenntartó hozzájárulása nélkül nem terhelheti meg, nem adhatja bérbe.  

Az intézmény átmeneti szabad kapacitását az intézményvezető javaslatára az alaptevékenység sérelme 

nélkül a fenntartó jogosult bérbe adni vagy egyéb módon hasznosítani. 

A fenntartó által kötött szerződés alapján, az intézmény meghatározott sportlétesítményeit 16 óra 

után a hasznosításra szerződött partnerrel megállapodott felek használhatják. 

Az intézmény gazdálkodással összefüggő kötelezettséget a fenntartó jóváhagyása nélkül nem vállalhat, 

az intézmény vezetője gazdálkodási téren nem gyakorolhat döntési jogkört. 

 

 

III. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE, ÉS 
EGYÉB, AZ INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSI SZERVKÉNT VALÓ 

MŰKÖDÉSÉBŐL FAKADÓ SZABÁLYOZÁSOK 
 

3.1. Az intézmény Alapdokumentuma 
Hivatalos név:  

Újbudai Bocskai István Általános Iskola 

Feladatellátási hely: 

székhely: 1113 Budapest, Bocskai Út 47-49 

Alapító és a fenntartó neve, székhelye 

Alapító neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapító jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 3 
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Fenntartó székhelye: Dél-Budai Tankerületi Központ 

Fenntartó székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128 

Intézmény típusa: 

Általános Iskola 

OM azonosító:  034980 

Köznevelési alapfeladatok: 

Általános iskolai nevelés-oktatás 

- alsó tagozat 

- felső tagozat 

- 1. évfolyamtól 8. évfolyamig  

- a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelésű igényű gyermekek, tanulók 

nevelése-oktatás (egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos- enyhe értelmi 

fogyatékos, érzékszervi fogyatékos- hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos-látási fogyatékos) 

- enyhe értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése-oktatása 

Egyéb foglalkozások 

- napközi 

- tanulószoba 

Könyvtár: iskolai 

A feladatellátási helyre maximálisan felvehető tanulók létszáma: 496 fő 

A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

1113 Budapest, Bocskai út 47-49 

Helyrajzi szám: 4487/2, 4488 

Hasznos alapterület: 810, 1251 nm 

Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

Az intézmény önálló jogi személy. Vezetőjét a hatályos jogszabályoknak megfelelően pályázat útján a 

szakminiszter nevezi ki határozott időre. 

Az iskola képviseletére jogosultak: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, az 

intézményvezető által írásban megbízott pedagógus. 

A gazdálkodás folyamat- és kapcsolatrendszere: Dél-Budai Tankerületi Központ  

Munkáltatói és Igazgatási jogosítványok: Dél-Budai Tankerületi Központ SZMSZ-e szerint. 
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3.2. Bélyegzők használata, kezelése 
Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen aláírt 

iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelent.  

Az intézményben cégbélyegző használatára a következők jogosultak: 

- intézményvezető 

- intézményvezető-helyettesek 

- iskolatitkár 

Az intézményben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról nyilvántartást kell vezetni. 

A bélyegzőt használók személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért. 

Az elveszett bélyegzőt azonnal jelenteni kell az intézményvezetőnek, aki az előírt bejelentési, letiltási 

kötelezettségének eleget tesz. 

 

3.3. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére 
A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak 

minősül. 

A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény dolgozóinak 

meghatározott szabályok betartása mellett kell elősegíteniük. 

A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat: 

- A Tankerület engedélye után az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve 

nyilatkozatadásra az intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. 

- Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, 

konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a 

tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel. 

- A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra 

vonatkozó rendelkezésekre (GDPR), valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire. 

- Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő 

előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az intézménynek anyagi 

vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a 

nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. 

- A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt 

megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait 

tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse. 
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IV. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
 

4.1. Az iskolai struktúra vezetői szintjei, egyes elemei, a tevékenységirányítás  
Az intézményi struktúra 3 szintű: 

- vezetői szint (iskolai menedzsment): intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 

- középvezetői szint: munkaközösség-vezetők, belső önértékelési csoport vezetője, Közalkalmazotti 

Tanács vezetője 

- munkatársi szint: pedagógusok (tanítók és tanárok), technikai dolgozók 

4.1.1.Intézményvezető 

Az iskola felelős vezetője az intézményvezető, aki munkáját a hatályos jogszabályok, a fenntartó, 

az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a kinevezésében 

meghatározott módon és időtartamra történik az alapdokumentum feladatainak ellátására. 

Munkáját helyettesek segítik.  

Felelős: Az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos 

gazdálkodásért, gyakorolja a részben átruházott munkáltatói jogokat és dönt az intézmény 

működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amely a jogszabály vagy kollektív szerződése 

nem utal más hatáskörbe. Képviseli az intézményt.  

Jogkörét esetenként vagy az ügynek meghatározott körében helyetteseire vagy az intézmény más 

alkalmazottjára átruházhatja.  

Feladata: A nevelőtestület vezetése, a döntések előkészítése, végrehajtásának szakszerű 

megszervezése, ellenőrzése. A nevelő-oktató munka tervezése, szervezése és ellenőrzése, e 

tevékenység irányítása. A rendelkezésre álló forrás alapján biztosítja a működéshez szükséges 

tárgyi- és személyi feltételeket. Együttműködik az SZMK-val, az intézményben működő 

szervezetekkel, az intézményi tanáccsal, a diákönkormányzattal.  

Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval és más külső intézménnyel.  

 

Feladatkörébe tartozik továbbá az intézményi menedzsment, a partnerkapcsolatok irányítása, a 

kötelezettségvállalás. 

 
Feladatkörébe nem tartozik bele a kinevezés, felmentés és fegyelmi eljárás megindítása. Ezen 

jogkört a Tankerületi igazgató látja el. A fenti hatáskörökkel kapcsolatban az intézményvezetőnek 

javaslat tételi joga van. 

A tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény vezetője az adott köznevelési 

intézmény alkalmazottjai tekintetében - a bérgazdálkodást érintő döntések, a kinevezés és a 

közalkalmazotti jogviszony megszüntetése kivételével - gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

 

Döntési jogköre:  

Tanulói jogviszony kérdésében:  

- felvételről,  

- átvételről,  

- áthelyezés iskolán belül másik osztályba,  

- többnapos távolmaradásról. 
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4.1.2. Az intézményvezető-helyettesek  

Szervezetileg az intézményvezetőhöz tartoznak, munkájukat az intézményvezető közvetlen irányítása 

és ellenőrzése alatt végzik, részletes feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza. 

Kinevezésük, felmentésük a tankerület hatáskörébe tartozik. 

Az intézményvezető-helyettesi megbízás határozott időre szól. 

A tanügyigazgatási, oktatásszervezési, beiskolázási és a tanórán kívüli feladatokkal (szakkörök, 

tanfolyamok stb.) valamint a pedagógusokkal való foglalkozást jelenti, az intézményvezető 

távollétében önálló döntési jogkörrel rendelkezik. 

 

Feladatuk: 

- Feladat- és hatáskörük, illetve felelősségük mindazon területekre kiterjed, amelyet munkakör 

leírásuk tartalmaz. 

- Az intézményvezetőnek tartoznak felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. 

- Javaslatot tesznek a tanárok erkölcsi elismerésére, és az esetleges felelősségre vonásra. 

- Vezetik az osztályozó értekezletet, közreműködnek a nevelési értekezletek előkészítésében, 

lebonyolításában. 

- Irányítják a szakmai munkaközösségek munkáját. 

- A mindenkori beosztás szerint ügyeletet látnak el. 

 

A vezető beosztás ellátásával megbízott intézményvezető-helyettesek vezetői tevékenységüket az 

intézményvezető irányítása mellett, egymással együttműködve látják el az alábbiak szerint: 

- szervezik és ellenőrzik az oktató-nevelő munkát, annak adminisztrációját (naplók, statisztikák, 

felmérések stb.) 

- a tanmeneteket a munkaközösség-vezetőkkel véleményeztetik és jóváhagyatják 

- az intézményvezető által elkészített tantárgyfelosztással kapcsolatosan egyeztetnek 

- elkészítik az órarendet, az ügyeleti, helyettesítési és a terembeosztást 

- a túlórákat kijelölik, azokat és a helyettesítéseket nyilvántartják és a fenntartónak továbbítják 

- iskolai szinten a túlmunka összesítést elkészítik; 

- gondoskodnak a hiányzó kollégák helyettesítéséről, azokat nyilvántartják és elszámolják, 

- szervezik és ellenőrzik a napközis csoportok munkáját; 

- a tanítás nélküli munkanapokon a napközi ügyeletet megszervezik; 

- a nyári napközire (kerületi) a pedagógusok beosztását elkészítik 

- az úszásoktatást megszervezik 

- kapcsolatot tartanak a pedagógusképző egyetemekkel, szervezik a hallgatók hospitálását, 

gyakorló- és zárótanítását 
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- az audiovizuális és egyéb oktatástechnikai berendezések javíttatásáról gondoskodnak 

- ellenőrzik a szaktermek rendjét, 

- osztálykirándulások, erdei iskola, iskolán kívüli programok nevelői beosztását szervezik, 

ellenőrzik 

- az erdei iskolával kapcsolatos szervezési és pedagógiai feladatokat ellenőrzik. 

 

4.1.3. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 

Az intézményvezető-helyettesek hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor – saját munkaköri 

leírásukban meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, 

az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki.  

Az intézményvezető döntési és egyéb jogait (pl. felvételi döntések esetén) részben vagy egészben 

átruházhatja az intézményvezető-helyettesekre.  

4.1.4. Munkaközösség vezetők 

Kinevezésére a munkaközösség tagjainak véleménye alapján az intézményvezető tesz javaslatot. 

A munkakör szakmai irányítója: intézményvezető-helyettesek. 

A pedagógusok által, a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről előírásai szerint létrehozott 

szakmai munkaközösségek működésének célja: 

 

 A szakmaiság és a nevelés javítása: didaktikai fejlesztés, 

 Az intézményvezetés segítése (tervezés, ellenőrzés, értékelés), 

 A képzési eredményességért folyamatos szakmai fejlődés szervezése. 

 

Azonos műveltségi területen, vagy tagozaton tanító pedagógusok munkaközösséget alkothatnak, és 

kimagasló felkészültségű, jó szervezőkészségű, példás munkafegyelmű, szakmailag példamutatóan 

tájékozott munkaközösség vezetőt választhatnak maguk közül. A szakmai munkaközösség vezetőt az 

iskola vezetője bízza meg a középvezetői feladatok ellátásával, havonta fizetendő pótlék biztosítása 

mellett. Munkájáról félévenként írásban kell beszámolnia, kiadott szempontok alapján az 

intézményvezető, és a nevelőtestület felé. 

 

Feladata: 

- Irányítja, koordinálja a szakmai tantárgycsoport, vagy tagozat pedagógusainak 

munkavégzését.  

- Teljes jogkörrel ellenőrzi a munkaközösségi tantárgyak pedagógusait. 
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- Középvezetőként képviseli a tantárgycsoport, vagy tagozat szakmai érdekeit.  

- Kollégáival jelentős erőfeszítéseket tesz a hatékony képzésért.  

- Egyaránt felelős a munkaközösség szakmai, módszertani és nevelési tevékenységért, valamint 

a munkafegyelemért. 

- Szervezi a munkaközössége illetékességi köréhez tartozó tanulmányi versenyeket, biztosítja a 

törvényességnek megfelelő lebonyolítást 

4.1.5. Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök 

 

Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja az 

alábbiakat: 

- az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát, a tantárgyválasztással felmentések 

megadásának döntési jogát, 

-  az intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos döntési jogát, 

- egyéb ad hoc feladatokat 

 

4.1.5.1. Intézményvezető-helyettesek feladatai az intézményvezető távolléte esetén: 

- az intézményvezető távolléte esetén az intézményvezető megbízása alapján ellátják a vezetői 

feladatokat (lásd: munkaköri leírás) 

- elvégzik, gondoskodnak, elkészítik, kapcsolatot tartanak, nyilvántartják, szervezik az iskola 

tanügy-igazgatási, oktatásszervezési, beiskolázási, tanórán kívüli feladatait 

- az intézményvezető megbízása alapján képviselik az intézményt külső szervek előtt, 

-  munkakörében ellenőrzésre jogosultak. 

Az intézményvezető-helyettes feladat és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre 

kiterjed, amelyet részletes munkaköri leírása tartalmaz. 

 

Mindhárom vezető akadályoztatása esetén, az általuk írásban megbízott, osztályfőnöki 

munkaközösség vezetője az ő távollétében az alsós munkaközösség vezetője, illetve a napközis 

munkaközösség vezetője helyettesíti az iskola működésének lényegét nem érintő, de azonnali 

intézkedést igénylő ügyekben (pl.: tűz stb.). 
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4.1.5.2. Munkaközösség vezető 

- szervezi, irányítja és ellenőrzi a csoport szakmai munkáját, 

- az intézményvezető utasításának megfelelően elkészíti a csoport éves munkaprogramját, azt 

havi munkatervre aktualizálja, 

- a csoport szakmai tevékenységéről rendszeresen beszámol az intézményvezetőnek, illetve a 

felügyelettel megbízott intézményvezető-helyetteseknek, 

- segíti az igazgató humánpolitikai feladatainak ellátását, ellátja az ebben a körben rábízott 

feladatokat, értékeli a munkaközösség tagjainak munkáját, 

- az iskolavezetőség tagja,  

- munkájukat munkaköri leírás határozza meg, és szabályozza. 

4.2. Az intézményigazgatás 

4.2.1. Az iskola vezetési szerkezete, működése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolai menedzsment 

 - intézményvezető 

 - intézményvezető-helyettes(ek) 

             

Feladata, felelőssége, hatásköre: 

operatív irányítás, stratégiai 

tervezés, rövid- és középtávú 

tervezés, koordinálás, erőforrás-

gazdálkodás, ellenőrzés, értékelés, 

számonkérés az iskola egészére 

(megbeszéltek alapján) 

Iskolavezetőség 

- intézményvezető 

- intézményvezető-helyettesek 

- munkaközösségi vezetők 

- témától függően a Közalkalmazotti Tanács 

és Intézményi Tanács (véleményezési jog) 

-témától függően az *SZMK elnök 

(véleményezési joga van) 

munkaközösségek 

- alsós  

- napközis  

- humán  

- reál  

- osztályfőnöki 

Feladata, felelőssége, hatásköre: 

operatív tervezés, az éves 

munkatervből az adott hónapra 

való bontás, feladatok 

megfogalmazása, erőforrás-

kezelés, munkamegosztás, 

kooperáció az iskola egészére  

Feladata, felelőssége, hatásköre: 

feladatkijelölés, ellenőrzés, operatív 

munkavégzés, erőforrás-kezelés, 

felhasználás kooperáció, segítő-ellenőrző 

tevékenység a munkaközösség tagjaira  
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Az iskola SZMK elnöke, a  Közalkalmazotti Tanács elnöke és az Intézményi Tanács elnöke nem 

az irányítási struktúra része. Kizárólag véleményezési jogkörrel rendelkeznek az idevonatkozó 

hatályos jogszabály alapján. 

 

V. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATAI EGYMÁSSAL 
ÉS AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉVEL 

 

Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják. Az iskolaközösség tagjai 

érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon 

érvényesíthetik.  

 

5.1. Alkalmazottak közössége  
- Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, valamint 

munkaviszonyban álló dolgozók alkotják.  

- Az iskola technikai dolgozók tagjai az iskola közösségének.  

- A közalkalmazottak jogait, közleményeit, juttatásait magasabb jogszabályok (Munka 

Törvénykönyve, a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló Törvény, a Köznevelési Törvény, és), 

valamint az intézmény közalkalmazotti szabályzata rögzíti. 

 

5.2.  A nevelők közösségei  

5.2.1. A nevelőtestület  

A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, 

valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozók. 

Nevelési- és oktatási kérdésekben az iskola legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 

 

Feladata: az iskola pedagógiai programjának kidolgozása, elfogadása és végrehajtása, 

módosítása. 

 

Döntési jogköre: a működési szabályzat, pedagógiai program, munkaterv, elemzések, 

értékelések, beszámolók elfogadása. A házirend, a külső intézményekkel és a szülőkkel való 

kapcsolattartás rendjének meghatározása. A tanulók egyes fegyelmi ügyeinek, ill. az osztályozó 

vizsgára bocsátásuk eldöntése.  

Véleményezési és javaslattevő jogköre: kiterjed az iskola nevelő-oktató munka minden 

területére. 

Jogköreit gyakorolja a nevelőtestületi értekezleten, választott képviselői útján, kibővített 

iskolavezetőségi ülésein, szakmai munkaközösségben.  

A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az intézményvezető segítségével 

a megbízott pedagógus vezetők és a választott képviselők útján valósul meg.  
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5.2.1.1. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, beszámolás rendje  

 

    Szakmai munkaközösségre ruházza  

- a tantárgyfelosztás előtti,  

- a pedagógusok külön megbízásainak elosztásával kapcsolatos véleményezési jogkört.  

 

    Fegyelmi bizottságra ruházza a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntést 

A fegyelmi bizottság tagjai lehetnek:  

- az iskola intézményvezetője  

- az illetékes intézményvezető- helyettesek  

- gyermekvédelmi felelős  

- DÖK képviselő  

- 2 pedagógus, akiket a tantestület 2 évre delegál a fegyelmi bizottságba  

- A fegyelmi bizottság munkájában részt vehetnek meghívottként, tanácskozási joggal az érintett 

tanulók osztályfőnökei  

 

                  Az iskolavezetőségre bízza az éves munkaterv részleteinek elkészítését  

 

- A nevelőtestület indokolt esetben az átruházott jogok bármelyikét visszavonhatja.  

5.2.1.2. A kapcsolattartás fórumai:  

- az iskolavezetés ülései; 

- az iskolavezetőség kibővített ülései;  

- a különböző értekezletek; 

- megbeszélések stb.; 

A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

munkaköri vezetőjük illetve választott képviselőjük útján közölhetik az iskolavezetéssel. 

A vezetés az aktuális feladatokról a tanáriban elhelyezett hirdetőtáblán, a tanári levelezőlistán 

keresztül, valamint írásbeli tájékoztatókon, igazgatósági határozatokon keresztül értesíti a 

nevelőket. 

A nevelőtestület a döntését, javaslatát általában a munkaközösségek előzetes állásfoglalása 

alapján alakítja ki. 

5.2.1.3. Nevelőtestületi értekezletek formái:  

Alakuló értekezlet  

Az iskolavezetőség ellenőrzi az alkalmazotti létszámot, a tanévet elindítja.  
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Tanévnyitó értekezlet  

Az intézményvezető által kijelölt napon tanévnyitó értekezletet kell tartani. Ezen az igazgató 

ismerteti az új tanév főbb feladatait, és a nevelőtestület elé terjeszti a munkatervre vonatkozó 

javaslatát. A tanévnyitó értekezlet dönt az éves munkaterv elfogadásáról. 

Félévzáró értekezlet  

Eltérő rendelkezés hiányában ezen az igazgató vagy helyettese elemzi az első félév munkáját 

és tájékoztatást nyújt a következő félév kiemelkedő feladatairól. Időpontját a tanév rendje 

szerint a Munka/ütemterv tartalmazza. 

 Osztályozó értekezlet  

Évente kettő: félévkor és tanév végén, melynek feladata a tanuló magatartásának és 

szorgalmának elbírálása. Az értekezlet elején az osztályfőnök beszámol osztálya helyzetéről, 

munkájáról. A tanuló félévi és év végi osztályzatáról a tantárgyat tanító pedagógus, 

magatartása és szorgalmának elbírálásáról az osztályozó értekezlet résztvevői döntenek. 

Véleményeltérés esetén az osztályfőnök szavazást rendel el, amely során az értekezlet 

egyszerű szótöbbséggel hozza meg a döntését.  Szavazategyenlőség esetén az osztályfőnök 

dönt. Az osztályozó értekezleten az osztályban tanító tanárok, az igazgató és helyettesei 

vesznek részt.  

 

Tanévzáró értekezlet  

A tanév rendjének megfelelően. Ezen az igazgató – a munkaközösség-vezetők véleményének 

figyelembevételével – elemzi, értékeli a tanév nevelő-oktató munkáját, a munkatervi feladatok 

végrehajtását. 

 

Nevelőtestületi értekezlet 

Az éves munkatervben meghatározott időpontokban nevelőtestületi értekezletet kell tartani. 

Az értekezlet témájától függően a nevelőtestület határozatot, állásfoglalást hozhat. A 

határozatokat sorszámozni és nyilvántartásba kell venni. Az értekezlet jegyzőkönyvét az 

iskolatitkár vezeti. 

 

A nevelőtestület tárgyalhatja a pedagógiai program, SZMSZ, a házirend, a munkaterv, az iskolai 

munkára irányuló átfogó elemzés, beszámoló elfogadásával, valamint a diákönkormányzat 

SZMSZ - ének jóváhagyásával kapcsolatos napirendi pontokat.  

A munkaközösség-vezető a nevelőtestület előtt szóban ismerteti a munkaközösség 

véleményét. Írásban továbbítja az igazgatóhoz a munkaközösség saját működési területére 

vonatkozó értékelést az iskola munkáját átfogó éves elemzés elkészítéséhez.  

 

A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához a véleményezési jogot gyakorló 

szülői munkaközösség képviselőjét meg lehet hívni, vagy állásfoglalásukat írásban kikérni. 

A nevelőtestületi értekezletet levezető elnök feladatait a intézményvezető-helyettesek látják 

el. A jegyzőkönyv hitelesítésére az értekezlet két nevelőtestületi tagot választ.  

A jegyzőkönyv másolatát az irattárban kell elhelyezni. A jegyzőkönyvekbe a nevelőtestület 

tagja betekinthetnek. Az értekezletről hiányzó tanárok a jegyzőkönyvet utólag 

tanulmányozhatják. A tantestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor, 
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ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része /többnyire az azonos beosztásban 

dolgozók/ vesz részt egy-egy értekezleten.  

 

A nevelőtestület határozatképes, ha jelen van a tejes munkaidőben, foglalkoztatott tagjainak 

legalább a fele, vagy az igazoltan távollévőkre való tekintettel a jelenlévők egyhangúan úgy 

döntenek. A határozatuk jogerős, ha a határozatképes testület jelenlévő tagjainak 50% és egy 

fője támogatja azt.  

 

A nevelőtestület személyi kérdésekben titkos szavazással dönt.  

 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet   

Az intézményvezető rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a napirend három 

nappal korábban történő kihirdetésével intézkedik.  

A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívását kezdeményezheti a nevelőtestületi tagság 

is, a pedagógusok egyharmadának aláírásával, valamint az ok megjelölésével.   

Nevelőtestületi értekezlet összehívását a szülői közösség is kezdeményezheti. A 

kezdeményezés elfogadásáról a nevelőtestület dönt.  

Az értekezletet tanítási időn kívül, a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze kell 

hívni. 

 

Dolgozói munkaértekezlet 

Az intézmény vezetője szükség szerint összdolgozói munkaértekezletet tart. 

Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi fő- és részfoglalkozású dolgozóját. 

 

Az értekezlet napirendjét az intézményvezető állítja össze. 

Az értekezleten lehetőséget kell adni, hogy a dolgozók véleményüket, észrevételeiket 

kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel, és azokra választ kapjanak. 

5.2.2. A szakmai munkaközösség  

A nevelő-oktató munka és a tanárok pedagógiai tevékenységének javítása, a módszertani 

kultúra fejlesztése, az egységes követelményrendszer kialakítása és önképzés elősegítése 

érdekében az iskolákban szakmai munkaközösségek működhetnek. 

 

A munkaközösségek átfogják és összekötik az általános iskolában tanító tanítókat és tanárokat 

A szakmai munkaközösségeket az azonos szakos vagy a közös rendszerbe sorolható szakok 

oktatását ellátó tanárok részvételével lehet létrehozni, amennyiben a tanárok száma 

meghaladja a 4 főt.  

A munkaközösségek feladatait az iskola pedagógiai programja, illetve annak éves 

konkretizálása, a munkaterve tartalmazza.  

A munkaközösségek részt vállalnak az ellenőrzési munkában, a kialakítandó önértékelési 

rendszerben, az önértékelési folyamat megvalósításában, a tanárok továbbképzésében, új 

oktatási módszerek bevezetésében, tanulmányi versenyek lebonyolításában, évközi, tanév 

végi beszámolók készítésében, egyéb intézményi feladatok közös megoldásában.    

A munkaközösségek véleményét be kell szerezni az intézmény pedagógiai programjának és 

továbbképzési programjának elfogadásában. 
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 A szakmai munkaközösségek munkáját a munkaközösség-vezetők irányítják, akiket 

tanévenként a munkaközösség tagjai választanak, és az intézményvezető bíz meg. A szakmai 

munkáért a munkaközösség-vezetők személyükben is felelősek. Az ellenőrzésben az 

intézményvezető és a helyettesei munkáját segítik. Munkájukért pótlék és órakedvezmény 

illeti meg őket.  

 

5.2.3. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak 

Feladataikat a munkaköri leírások tartalmazzák. Szervezeti egységhez való tartozásukat az 

iskola szervezeti ábrája mutatja. 

 

Iskolatitkár 

Pedagógiai asszisztens 

 

Intézményünknek nincs rendszergazdája. 

 

5.2.4. Szülők közössége  

Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése, ill. kötelességeik teljesítése érdekében szülői 

szervezet működik.  

 

5.2.4.1. A szülői munkaközösség számára megállapított jogok 

- döntési joga van saját SZMSZ-ének rendjéről, valamint képviseletéről,  

- egyetértési joga van a kirándulások megszervezésében,  

- minden anyagi terhet jelentő feladat elhatározásában; 

- véleményezési joga van az iskola életével, működésével kapcsolatos kérdésben (házirend, 

pedagógia program, SZMSZ).  

 

5.2.4.2. Osztályok szülői munkaközössége 

Segítik az osztályfőnökök munkáját. Véleményüket, állásfoglalásukat a választott SZMK elnök 

vagy az osztályfőnök közvetítésével juttatják el az iskola vezetőségéhez.  

Az osztályközösséget, osztályonként 2 fő képviseli az intézményi SZMK-ban. 

 

5.2.4.3. Intézményi SZMK 

Tagjait az osztály SZMK választják. 

Feladata a legfelsőbb szintű kapcsolattartás az iskola vezetőségével, az intézmény 

igazgatójával. 

Elnöke közvetlenül tart kapcsolatot az iskola igazgatójával. 

Tanévenként legalább két alkalommal hívja össze az igazgató azzal a céllal, hogy tájékoztassa 

a szülők közösségét az intézmény munkájáról és feladatairól.  
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5.2.5. Tanulók közössége  

5.2.5.1. Osztályközösség  

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. 

Az osztályközösség élén az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató 

bízza meg. Munkájukat munkaköri leírás alapján végzik.  

 

5.2.5.2. Iskolai diákönkormányzat  

Az iskola tanulói által létrehozott diákönkormányzat a diákokat érintő kérdésekre vonatkozóan 

véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos 

valamennyi kérdésben.  

Az osztályok a Diákönkormányzati Szabályzatnak megfelelően minden tanév elején 

osztálydiák-bizottságot választanak. A bizottságok alkotják az iskolai diákönkormányzatot, 

melynek tagjai megválasztják vezetőségüket. A diákönkormányzat választott vezetője képviseli 

a diákközösséget a különböző fórumokon. 

A diákönkormányzat munkáját a diákönkormányzatot segítő tanár támogatja, szervezi meg. Ő 

járhat el a diákönkormányzat nevében az iskola vezetésénél, a nevelőtestületnél.  

Az iskolai tanulók összességét érintő ügyekben a diákönkormányzat – a segítő tanár 

segítségével – az intézményvezetőhöz, szűkebb közösséget érintő ügyekben az illetékes 

intézményvezető-helyetteshez fordulhat.  

 

A diákönkormányzat javaslatot tehet az iskolában szervezett tanórán kívüli foglalkozások, 

programok szervezésével kapcsolatban.  

A diákönkormányzat részére az iskola helyiségeinek használatához előzetes engedély 

szükséges.  

5.2.5.3. Diákközgyűlés  

A tanulók szervezett véleménynyilvánításának és tájékoztatásának fóruma az évente két 

alkalommal kötelezően megrendezendő diákközgyűlés.  

 

A diákközgyűlés – a diákönkormányzat döntése alapján – küldött közgyűlésként is 

megszervezhető. Megtartásának idejét a tanév helyi rendje tartalmazza.  

A diákközgyűlés napirendjét az igazgató és a diákképviselő közösen állapítja meg és 

megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni a diákönkormányzat faliújságján 

való kifüggesztésével.  

 

A diákközgyűlésen jelen vannak a nevelőtestület tagjai. A diákközgyűlés levezető elnöke a 

diákönkormányzatot segítő tanár. A tanulók részére az igazgató ad tájékoztatást.  

A tanulók az iskola életét érintő ügyekben kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat, ill. az 

iskola vezetéséhez.  

 

Szükség esetén a nevelőtestületi értekezletre a diákönkormányzat képviselői meghívást 

kapnak.  

 

Rendkívüli diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője vagy az iskola igazgatója 

kezdeményezheti.  
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5.2.6. Intézményi Tanács 

Az intézményben a helyi közösségek érdekeinek képviseletére Intézményi Tanács működik. 

Összetételét a Nkt. 73. §-nak (3), illetve (4) bekezdése határozza meg. A tanács tagjait a 

delegálók véleményének meghallgatása mellett az iskola intézményvezetője bízza meg. Az 

iskola és az Intézményi Tanács közötti kapcsolattartásért az intézményvezető felelős, aki 

félévente beszámol az iskola munkájáról az Intézményi Tanácsnak.  

5.2.7. Iskola közösségeinek kapcsolattartása 

A nevelőtestület különböző közösségének kapcsolattartása az intézményvezető segítségével a 

megbízott pedagógus vezetők és a választott képviselők útján valósul meg.  

 

5.2.7.1. A kapcsolattartás fórumai 

- iskolavezetőségi ülések, 

- értekezletek, 

- megbeszélések.  

Az iskolavezetés az aktuális feladatokról a tanáriba elhelyezett hirdetőtáblán, valamint írásban, 

elektronikus levélben értesíti a pedagógusokat. A pedagógusok kéréseiket, véleményüket, 

javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy a munkaközösség vezetőjén keresztül 

közölhetik a vezetőséggel. 

 

A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az 

intézményvezető az iskolai hirdetőtáblán, a diákönkormányzati ülésen, valamint az 

osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon tájékoztatják.  

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak 

folyamatosan írásban (szükség esetén szóban) tájékoztatniuk kell.  

A tanulók kéréseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, pedagógussal, nevelőtestülettel.  

 

5.2.7.2. Pedagógusok-szülők közti kapcsolattartás  

A szülők tájékoztatásának formái: 

Az iskola a tanév során szóbeli tájékoztatást tart az éves munkatervben rögzített, az általános 

munkaidőn túli időpontokban (szülői értekezlet, fogadóóra). 

Rendszeres írásbeli tájékoztatást ad az ellenőrző könyvön, az elektronikus naplón, és a levelező 

rendszeren keresztül. 

 

Szülői értekezletet az osztályok szülői közössége számára az osztályfőnök tartja (a napközis 

csoport vezetőjének közreműködésével).  

A tanév rendjéről, feladatairól a szeptemberi értekezleten kapnak írásos tájékoztatást. Az 

iskola a tanév során 2 értekezletet tart. 

Szülői fogadóóra:  

Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként 2 alkalommal tart szülői fogadóórát, valamint 

hetente egyet délelőtt, tanítási idő alatt (a honlapon kiírva).  

Ettől eltérő egyéni konzultációs időpont is lehetséges, előzetes egyeztetés után. Ez alól kivételt 

jelentenek a félévek előtti utolsó kéthetes időszakok. 
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Nyílt napokat, nyílt tanítási órákat intézményünk évi 2 alkalommal tart, melyen a szülő 

tájékozódhat a gyermeke egyéni haladásáról. 

 

Rendszeres írásbeli tájékoztatás valamennyi pedagógus köteles a tanulásra vonatkozó minden 

érdemjegyet és írásos bejegyzést az osztálynaplón (e-napló) kívül a tanuló ellenőrzőjében 

feltüntetni, a keletkezés dátumával és kézjeggyel ellátni.  

 

Szülői fórum (évente két alkalommal meghívott SZMK tagok, szülők részére).  

Szülői értekezletek, fogadóórák idejét az iskolai munkaterv évenként tartalmazza.  

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőtestülettel.  

 

A szülők és más érdeklődők számára az iskola alapdokumentumainak egy példánya 

megtekinthető az iskola könyvtárában. 

 

Szóbeli tájékoztatást a dokumentumokról az intézményvezetőtől valamint a helyetteseitől az 

iskolai honlapon közzétett igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadóórán kaphat. 

Az iskola egészét vagy tanulói csoportokat érintő kérdésekben az osztályfőnökök, illetve az 

iskola vezetősége tart kapcsolatot a szülői közösséggel.  

A szülői szervezetek részt vállalhatnak az iskolai tanórán kívüli programok megszervezésében 

és végrehajtásában. Ennek érdekében együttműködnek az adott feladatot végrehajtó 

pedagógus közösséggel. 

 

 

5.2.7.3. Az intézmény vezetésének és közösségének külső kapcsolata  

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az intézményvezető állandó 

munkakapcsolatot tart fenn a következő intézményekkel:  

 

- Fenntartóval. 

- Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzatával. 

- Polgármesteri hivatallal. 

- Az Önkormányzat jegyzőjével. 

- A Kormányhivatallal. 

- Pedagógiai szakmai szolgáltató intézményekkel. 

- Szakszolgálattal, Nevelési Tanácsadóval. 

- Újbudai Pedagógiai Irodával. 

- Az iskolában foglalkozásokat tartó egyesületekkel, magánszamélyekkel. 

- Weiner Leó Zeneiskola AMI és Zeneművészeti Szakgimnáziummal. 

- A tanuló egészségi állapotának megóvása érdekében a rendelőintézettel, iskolaorvosi 

hálózattal, ennek segítségével megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát.  

- A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse 

rendszeres kapcsolatot tart fenn a Gyermekjóléti Szolgálattal.  

- Az iskolát támogató alapítványok kuratóriumával.  

- A helyi társadalmi egyesületekkel.  

- Testvériskolákkal. 

- Az iskola körzetéhez tartozó óvodákkal. 
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- Azokkal a diákszervezetekkel, amelyeknek munkájában az iskola tanulóinak jelentős része részt 

vesz.  

- A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fiókintézményeivel  

- Az iskola körzetében működő történelmi egyházakkal  

- A felsőoktatási intézményekkel (tanító, tanárképző főiskolák, egyetemek)  

- XI. Kerületi Rendőrkapitánysággal. 

 

5.2.8. Az iskola és a Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolattartásának fő területe és módja  

A Gyermekjóléti Szolgálat koordinátora segíti a szociális és gyermekvédelmi információk, 

kiadványok eljuttatását az iskolába (pl. a helyi szociális rendelet, pályázati lehetőségek, stb.)  

A Gyermekjóléti Szolgálat koordinátora alkalmanként, meghívásra részt vesz a nevelőtestületi 

értekezleteken, ill. szülői értekezleteken.  

A Gyermekjóléti Szolgálat tanév végén tájékoztatja az iskolát –a személyiségi jogok figyelembe 

vétele mellett – az iskola által jelzett gyermekvédelmi esetek aktuális állásáról.  

A koordinátor, valamint az iskolai gyermekvédelmi felelős (vagy valami hasonló) a 

nyilvántartásba vett tanulók aktuális státuszát minden tanév végén egyezteti.  

Az intézmény vezetője biztosítja a gyermekvédelmi felelős számára a munkaközösségi 

foglalkozásokon és egyéb szakmai programokon való részvételt.  

Az iskola kiemelt figyelmet fordít a szenvedélybetegségek megelőzésére. Ennek a feladatnak a 

megvalósításában, valamint a bűnmegelőzési program szervezésében és lebonyolításában a 

Gyermekjóléti Szolgálat részt vállal.  

Az iskola kiemelt figyelmet fordít az igazolatlan mulasztások visszaszorítására, amelynek 

keretében a jogszabályoknak megfelelően, együttműködik a Gyermekjóléti Szolgálattal, a 

kerület Jegyzőjével és a Kormányhivatallal. 

5.2.9. Kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgáltatókkal 

A pedagógiai szakszolgálattal való kapcsolattartásért és a pedagógiai szakmai szolgáltatások 

igénybevételéért az igazgatóhelyettes I. felelős. Munkája során segíti, hogy a szülők szükség 

esetén felvegyék a kapcsolatot a szakértői bizottsággal, igénybe vegyék a nevelési tanácsadás 

szolgáltatásait, illetve segítséget kérjenek a kiemelten tehetséges tanulók további 

fejlesztéséhez. Megszervezi továbbá a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételét a 

pedagógus továbbképzés, a pedagógiai értékelés, a tanügy-igazgatási szolgáltatások szükség 

szerinti igénybevételét, illetve a tanulmányi-, sport- és tehetséggondozó versenyeken való 

részvételt. 

 

5.2.10. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 

Az iskola egészségügyi ellátást biztosító szolgáltató hivatalos neve: SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ 

Nonprofit Kft. (1117 Budapest, Fehérvári út 12) 

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

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

végzi. 

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

rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5) bekezdés alapján). 

Munkáját szakmailag az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Újbuda tiszti főorvosa 

irányítja és ellenőrzi, akinek munkáltatója Újbuda Polgármestere. 
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Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az intézményvezetővel.  

 

- Az életkornak megfelelő szűréseket biztosítják.  

- Az iskola orvosa és a heti egy alkalommal az iskolában tartózkodik.  

- A védőoltásokat a megfelelő időben megkapják a tanulók.  

- A védőnő előre leadott tematikának megfelelően egészségügyi felvilágosítást tart az 

életkornak megfelelően a gyermekek számára. 

 

Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézményvezető, a közvetlen segítő munkát az 

iskolatitkár végzi. 

VI. AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA ÉS AZ 
ÜNNEPÉLYEK RENDJE 

A hagyományápolás célja és tartalmi vonatkozásai 

6.1. A hagyományápolás célja: 
Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény jó 

hírnevének megőrzése az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának kötelessége. 

A nemzeti ünnepélyek és megemlékezések rendezése és megtartása a fiatalok nemzeti 

identitástudatát fejleszti. Az intézmény egyéb helyi hagyományai közé tartozó rendezvények a 

közösségi élet formálását, a közös cselekvés örömét szolgálják, a fiatalokat az egymás iránti tiszteletre 

nevelik. 

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

megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége.  

A hagyományok ápolásával kapcsolatos aktuális feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket a 

nevelőtestület az intézmény aktuális, évi munkatervében határozza meg. Az intézményi szintű 

ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és a tanulók részvétele kötelező.  

A vendégek meghívásáról – a nevelőtestület és a diákönkormányzat javaslata alapján – az 

intézményvezető dönt. 

Az ünnepélyekhez forgatókönyv készül, amelyből az osztályfőnökök is tájékozódhatnak. Az 

osztályfőnökök az ünnepélyeket megelőzően osztályaikkal ismertetik az ünnepéllyel kapcsolatos 

legfontosabb tudnivalókat, és felhívják a tanulók figyelmét az ünnepi öltözékben való megjelenés 

kötelezettségére.  

A nevelőtestület döntése alapján intézményi szintű ünnepélyt tartunk az alábbi nemzeti ünnepek előtt: 

- Október 23. 

- Március 15. 

A nevelőtestület döntése alapján az intézményi és/vagy osztályközösségek szintjén tartott 

megemlékezések az alábbiak: 

- a zene világnapja 

- Október 6 

- karácsony (adventi készülődés) 

- a Magyar Kultúra napja 
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- a Költészet napja 

- a Madarak és fák napja 

- a Föld napja 

- Diktatúrák áldozatainak napja 

- Holokauszt áldozatainak napja 

- a Tánc világnapja 

 

6.2. Az intézmény hagyományos rendezvényei 
Tanulmányi versenyek és vetélkedők: kerületi, területi, országos szaktárgyi, ill. levelező versenyek 

Az intézmény hagyományos rendezvényei: 

- tanévnyitó műsor, elsős köszöntő 

- nyolcadikos ballagása és tanévzáró ünnepély  

- karácsony 

- farsang 

- anyák napja 

- Bocskai Gála 

- Családi Nap 

 

Hagyományos táborok: (önköltségesek) 

- erdei iskolák 

- angol nyelvi tábor 

- informatika tábor 

- kézműves tábor 

 

A hagyományápolás külsőségei, feladatai 

Intézményünk jelképei:  

- iskola jelvénye 

- logó  

 

A kötelező viselet: 

Az intézmény ünnepélyein a pedagógusoknak és a diákoknak egyaránt ünneplő ruhában kell 

megjelenniük, kifejezve ezzel is a tiszteletadást történelmi múltunk kiemelkedő eseményei vagy 

követésre méltó személyei iránt. A tanulóknak ünneplő ruhában kell megjelenni a vizsgákon. 

Ünnepi egyenruha lányok, fiúk részére: a tanulói házirendben rögzített viselet. 

Az iskola hagyományos sportfelszerelése: a tanulói házirendben rögzített viselet. 
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A hagyományápolással kapcsolatos feladatok: 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket a 

munkatervben határozzuk meg. 

Alapelv, hogy az intézményi rendezvényekre (ünnepélyekre, tanulmányi és sportrendezvényekre stb.) 

való megfelelő színvonalú felkészítés és felkészülés a pedagógusok és a tanulók számára - a 

képességeket és a rátermettséget figyelembe véve - egyenletes terhelést adjon.  

Az intézményi szintű ünnepélyeken és rendezvényeken a pedagógusok és tanulók részvétele kötelező 

az alkalomhoz illő öltözékben. 

 

VII. A FEGYELMI ELJÁRÁS JOGSZABÁLYOKBAN FOGLALT ELJÁRÁSI 
RENDJE 

A nevelőtestület fegyelmi bizottságot hoz létre a nevelőtestület tagjaiból, akik döntést hoznak.  

Az eljárás során Diákönkormányzat véleményét be kell szerezni.  

7.1. Értesítés  
A fegyelmi eljárás megindításának első lépéseként értesítést kell kiküldeni (az általános 

igazgatóhelyettes, mint szervező feladata) azoknak, akiknek jelenlétére a tárgyaláson szükség 

lehet.  

Értesíteni kell:  

- az érintett szülőket  

- az érintett tanulókat;  

- az esetlegesen érintett pedagógust;  

- a szükséges tanúkat;  

- a Diákönkormányzat képviselőjét;  

 

Az értesítésben meg kell jelölni:  

- a tanuló terhére rótt kötelezettségszegést;  

- a fegyelmi tárgyalás időpontját;  

- a fegyelmi tárgyalás helyét;  

- azt a tájékoztatást, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a szabályszerűen értesített 

tanuló, szülő nem jelenik meg;  

- arra vonatkozó figyelemfelhívást, hogy ha ezzel a sértett tanuló szülője hozzájárul, lehetőség 

van egyeztető eljárás igénybevételére, melyet az értesítés kézhezvételétől számított 5 tanítási 

napon belül írásban lehet kérni;  
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- amennyiben határidőben nem kérik az egyeztetést- valamint amennyiben az egyeztetési 

kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül nem vezet eredményre az egyeztetés-  akkor 

a fegyelmi eljárás folytatódik;  

- a tanulót meghatalmazott – akár ügyvéd – is képviselheti a tárgyaláson;  

- minden értesített hozza magával az ügyre vonatkozó bizonyítékait, ha lehet, már előre küldje 

meg az intézmény számára az iratokat;  

- az értesítést úgy kell kiküldeni, hogy azt a tanuló/szülő/meghatalmazottjuk a tárgyalás előtt 

legkésőbb 8 naptári nappal megkapja;  

- a kézbesítés igazolhatósága érdekében vagy személyesen kell átadni és átvetetni, vagy 

tértivevénnyel kell kiküldeni az értesítést, mindezt olyan időpontban, hogy egy esetleges 

egyeztető eljárás beleférjen, illetve a tértivevény visszaérkezzen, a kézbesítés 

megállapíthatósága érdekében.  

7.2. Eljárási határidők  
Eljárás megindítására: a kötelezettségszegéstől számított 3 hónapon belül; (Ha a kötelezettségszegés 

miatt büntető vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem végződött felmentéssel, akkor ez a 3 

hónapos határidő a jogerős határozat közlésétől számít.)  

Értesítés kiküldése, egyeztetés: lásd fent.  

Fegyelmi tárgyalás: megindításától (értesítés) számított 30 napon belül, egy tárgyaláson be kell fejezni.  

 

7.3. Az eljárás irányai  
A fegyelmi eljárás alapesetben egy meghallgatás, és nem feltétlenül tárgyalás, melynek célja, hogy 

kiderüljön, hogy van-e vita, illetve tisztázott-e a tényállás.  

Ha a tényállás minden érdekelt fél számára egyértelmű és nincs vita sem, akkor az eljárás során 

fegyelmi tárgyalás nélkül is meghozható a fegyelmi határozat.  

Amennyiben a tanuló a terhére rótt kötelezettségszegést vitatja (ez itt nem áll fenn, mert elismerte) 

vagy amennyiben a tényállás tisztázása egyébként szükséges (ez jelen esetben szükségesnek tűnik), 

akkor mindenképp tárgyalást kell tartani (kivéve, ha egyezetésnek van helyette).  

 

7.4. A fegyelmi tárgyalás nyilvánossága, vezetése, jogász közreműködése  
A fegyelmi tárgyalás nyilvános, de a fegyelmi jogkör gyakorlója a nyilvánosságot a tanuló vagy 

képviselője kérésére korlátozhatja, illetve kizárhatja.  

A fegyelmi tárgyalást a tantestület által megbízott személy vezeti. 

Ez a személy akár jogász is lehet.  

Annak sincs akadálya, hogy az eljárás egyéb részeiben a jogász tanácsadóként közreműködjön.  

 

7.5. A fegyelmi tárgyalás menete  
A tárgyalás elején a tanulót figyelmeztetni kell az eljárással összefüggő jogaira.  

A tanuló eljárással összefüggő legfőbb jogai:  

az ártatlanság vélelme, képviselethez való jog, szülő vagy más megbízott (pl. ügyvéd) által, tisztességes 

és jogszerű eljáráshoz való jog, jogorvoslathoz való jog.  

Ismertetni kell a tanuló terhére rótt kötelességszegést.  
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7.6. Bizonyítás  
Be kell mutatni a rendelkezésre álló bizonyítékokat.  

Iratok megtekintése, bizonyítási indítvány. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő és a 

képviselőjük, az ügyre vonatkozó iratokat megtekinthesse, az abban foglaltakról véleményt 

nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal élhessen (ez a jog a fegyelmi eljárás egész menete alatt 

megilleti őket). Például kérhetik az ügy történtekor jelenlévő tanulók meghallgatását, vagy más egyéb, 

indokolt bizonyítást.  

 

Bizonyíték lehet: tanulók, szülők nyilatkozatai, iratok, tanúvallomások, szemle, szakértői vélemény.  

 

A fegyelmi jogkört gyakorló bizottság köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást tisztázni, 

ennek érdekében javasolhat bizonyítást maga is.  

Törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi 

büntetés meghozatalánál a tanuló ellen, illetve a tanuló mellett szól. Ha ehhez a rendelkezésre álló 

adatok nem elegendők, hivatalból vagy a tanuló, a szülő, ill. a képviselőjük kérelmére bizonyítási 

eljárást folytat le.  

Meg kell hallgatni a Diákönkormányzat véleményét a konkrét ügyről.  

A Diákönkormányzat véleményét legkésőbb a döntéshozatal előtt be kell szerezni.  

 

7.7. Fegyelmi határozathozatal  
A határozathozatal előtt – a bírósági eljárásokhoz hasonlóan – indokolt lehet rövid időre berekeszteni 

a tárgyalást, megkérni a jelenlévőket, hogy fáradjanak ki egy kis időre, hogy a fegyelmi bizottság 

tanácskozhasson a döntéshozatal előtt.  

Végül, ha megszületett a döntés, akkor megtörténik a fegyelmi határozat szóbeli kihirdetése.  

A kihirdetéskor ismertetni kell a határozat rendelkező részét és a rövid indokolást. (Ha az ügy 

bonyolultsága megkívánja, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója 

legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja.)  

A határozatot a kihirdetést követő 7 napon belül írásban meg kell küldeni a tanulónak, szülőjének, 

képviselőjüknek.  

Megrovás vagy szigorú megrovás esetén nem kell írásban megküldeni a határozatot, ha a büntetést a 

tanuló és a szülő is tudomásul vette, a határozat megküldését nem kéri, és a jogorvoslati jogáról 

lemondott.  

A tárgyaláson elhangzottakról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni.  

 

7.8. Fegyelmi büntetés  

7.8.1. Fegyelmi büntetésként csak az alábbi büntetések szabhatók ki: 

a) megrovás,  

b) szigorú megrovás,  

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,  

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,  

e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,  

f) kizárás az iskolából.  
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7.8.2. Tanköteles tanulóval szemben  

Az e)–f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség 

esetén alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új iskolát keresni a tanulónak. Abban az esetben, ha a tanuló 

más iskolában a szülő kezdeményezésére tizenöt napon belül nem oldódik meg, a kormányhivatal hét 

napon belül köteles másik iskolát kijelölni számára. 

 

A d) pontjában szabályozott fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az intézményvezető a tanuló 

átvételéről a másik iskola intézményvezetőjével megállapodott. 

 

A c) pontban meghatározott fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra nem 

vonatkoztatható.  

 

Az „eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától” és a „kizárás az iskolából” nem alkalmazható, ha 

még tanköteles tanulóról van szó.  

 

7.9. A fegyelmi határozat meghozatalának elvei 

7.9.1. Törvényesség követelménye  

A fegyelmi büntetést kizárólag a jogszabályokban előírt szigorú eljárási rend betartásával, a 

jogszabályokban, illetve jogszabály felhatalmazása alapján a házirendben megállapított kötelesség 

súlyos és vétkes megszegéséért lehet kiszabni.  

 

7.9.2. Személyes felelősség elve  

A kötelezettségszegés tényét személyre szólóan kell bizonyítani, mert fegyelmi büntetést egy bizonyos 

diák valamely bizonyított kötelességszegéséért lehet adni. A „kollektív felelősségre vonás” nem 

jogszerű.  

 

7.9.3. Az ártatlanság vélelme  

Senkit sem lehet bűnösnek tekinteni mindaddig, amíg a fegyelmi felelősségét jogerősen meg nem 

állapították.  

 

7.9.4. Bizonyítottság követelménye  

Ez a követelmény az ártatlanság vélelméből következik. Ez az elv két kívánalmat foglal magában: 

egyrészt azt, hogy mindig a vádló kötelessége bizonyítani állítása valódiságát, másrészt a bizonyítás 

során vitathatatlanná kell tenni azt, hogy a kötelességszegést az ezzel vádolt diák követte el, és azt más 

nem követhette el.  

 

7.9.5. Egyéb követelmények 

A döntés során figyelembe kell venni a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett cselekmény 

súlyát.  

A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható meg.  

Törekedni kell a fokozatosság elvének betartására, melyet nem csak a jogszabály, de a Házirend és az 

SZMSZ is kimond.  
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7.10. Jogorvoslat az elsőfokú döntés ellen  
A tanuló alapjogai közé tartozik, hogy jogainak megsértése esetén az őt ért sérelem orvoslást nyerjen.  

A jogorvoslat érdekében az elsőfokú fegyelmi határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő 

nyújthat be ún. eljárást - megindító kérelmet. 

Az eljárás megindító kérelmet a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül kell az elsőfokú 

fegyelmi jogkör gyakorlójához (esetünkben: fegyelmi bizottság) benyújtani, melyet az a beérkezéstől 

számított 8 napon belül továbbít a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához (fenntartó).  

 

Az eljárást megindító kérelemnek a törvény szerint két formája van:  

- Felülbírálati kérelem 

Ilyen kérelem beadására általában egyéni érdeksérelemre hivatkozással kerül sor, ha a diák, illetve a 

kiskorú tanuló szülője a felelősségre vonás jogszerűségét nem vitatja, de túl súlyosnak ítéli meg a 

kiszabott büntetést.  

- Törvényességi kérelem 

Az ilyen kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással nyújtják be, tehát akkor van helye, ha a diák, illetve 

a kiskorú tanuló szülője szerint az eljárás során jogszabálysértés történt.  

 

A diáknak és a szülőnek joga van ahhoz, hogy a jogorvoslati kérelemben az ügy szempontjából releváns 

új tényeket és bizonyítékokat is felhozzanak.  

 

A másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlója az intézmény fenntartója. A fenntartó az elsőfokú döntést 

helyben hagyja, megváltoztatja, illetve az intézményt új eljárás lefolytatására kötelezheti.  

 

7.11. Jogorvoslat a másodfokú döntés ellen 
 

Ha a tanuló és/vagy a szülő nem tudja elfogadni a másodfokú döntést, jogszabálysértésre hivatkozással 

a döntés bírósági felülvizsgálatát lehet kérni.  

- Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési- oktatási 

intézménynek jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia. Ebben az esetben a 

kártérítés mértéke nem haladhatja meg:  

a) gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér – a károkozás napján érvényes 

rendelkezések szerint megállapított – egyhavi összegének ötven százalékát;  

b) ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás esetén az 

okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér – a károkozás napján érvényes 

rendelkezések szerint megállapított öt hónapi összegét. 

 

VIII. A TANKÖNYVELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ INTÉZKEDÉSEK 
 

Mindenkor a hatályos jogszabályoknak megfelelően működik a tankönyvellátás.  

 

8.1. Az intézmény vezetője minden évben köteles felmérni:  
- hány tanulónak kell, vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő 

tankönyvkölcsönzésre elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés útján. 
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8.2. A tankönyvellátás feladatai  

 

IX. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 
 

9.1. Az intézményvezető 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.  

 

Az intézményvezető vagy helyettesei közül legalább egyikük hétfőtől péntekig 7.20 és 16.30 óra között 

az intézményben tartózkodik. Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális 

feladataiknak megfelelő időben és időtartamban látják el. 

 

A 16.30 órakor távozó vezető után a napközi ügyeletet tartó pedagógus, vagy az ekkor tartott iskolai 

programot szervező pedagógus felelős az intézmény rendjéért. 

 

9.2. Nyitvatartási rend  
 

A tanév során az iskola hétfőtől – péntekig 6.00-kor a technikai dolgozók részére kinyit, és az iskolában 

szervezett utolsó program idején, de legkésőbb 22.00 órakor bezár.  

Az épületben a nyitva tartási időn kívül csak előzetes bejelentés után lehet tartózkodni. 

Ettől való eltérést eseti kérések alapján az intézményvezető engedélyezhet.  

Szombaton és vasárnap, illetve tanítási szünetek alatt nyitva tartás csak az intézmény vezetője által 

engedélyezett programok időtartamára lehetséges. 

  

A tanítási szünetek alatt a nyitva tartást az előre közzétett ügyeleti rend határozza meg. Az intézményt 

egyébként zárva kell tartani. 
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Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre az 

intézményvezető ad engedélyt.  

Az iskola a tanulókat 7.00 órától fogadja. A hivatalos nyitva tartás előtt és után a tanulókkal kapcsolatos 

bármilyen történésért (baleset, stb.) - az ügyelet hiányában-  felelősséget nem tudunk vállalni. A 

délutáni foglalkozások, a napközi ügyelet 17. 30 kor ér véget. Az iskola épületében a tanulók ezután 

csak az iskola által vagy az iskola engedélyével szervezett rendezvények miatt tartózkodhatnak.  

 

Tanévközi,  tanítási szünetekben az iskolában az ügyelet - a tanítási napokon szokásos időtartamban, 

azaz 7.00 és 17.30 között - biztosított. A nem pedagógus dolgozók ezeken a napokon beosztásuknak 

megfelelően az épületben tartózkodnak. 

Nyári szünetben a tanév utáni első, és a tanévet megelőző héten a napközis tanulók fogadása miatt 

teljes nyitva tartási idővel működik az iskola. 

 

A további munkanapokon csak a technikai dolgozók tartózkodnak az épületben. Igény szerint 7.00 - 

8.00 óra között a nyári szervezett napközis foglalkozásokon résztvevő tanulók gyülekeznek az arra 

kijelölt tanteremben, pedagógus, pedagógiai asszisztens felügyeletével. 

  

A nyári szünetben előre meghatározott ügyeleti napokon 9.00 – 13.00 óra között az irodában ügyeletet 

tart az iskola vezetőségének egy tagja.  

A szorgalmi idő előkészítése az augusztus 15-től augusztus 31-ig tartó időszakban történik. Ebben az 

időszakban kell megszervezni a javítóvizsgákat.  

 

Osztályozó, különbözeti és beszámoló vizsgát a megfelelő jogszabályok alapján kell szervezni. A tanulót 

a jelentkezéskor tájékoztatni kell az előre tervezett időpontról.  

Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló a 

fentiek szerint előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát.  

 

Az iskola ebédlője 8.00 és 14.30 között van nyitva. Az iskola dolgozóinak és tanulóinak az ebéd 

elfogyasztására ez az idő áll rendelkezésre.  

 

9.3. A tanítás rendje  
A tanítás 8.00 órakor kezdődik. Az órák 45 percesek.  

A szünetek idejét a Házirend határozza meg.  

A tanórák után, illetve a tanítási nap vége előtt a tanulók a szülők írásos kikérője alapján, az 

intézményvezető engedélyével távozhatnak az iskolából.  

A tanuló a tanítási idő alatt csak osztályfőnöke, annak távollétében az iskolában tartózkodó vezető 

írásos engedélyével hagyhatja el az iskolát. 

 

A tanítási órák a házirend „Az iskola működési rendje” fejezetében meghatározott rend szerint zajlik. 

A tanítási órát senki sem zavarhatja. Körözvények, óralátogatások stb. (egyéb indokolt esetek) 

esetében igazgatói vagy helyettesi engedély szükséges. 

A tanár az órája alatt felelős a rendért, a terem állapotáért. A tantermet olyan állapotban kell átadnia 

a következő órára, hogy ott rendben megkezdődhessen a következő tanóra. Amennyiben a tanárnak a 

következő órája nem abban a teremben lesz, akkor azt be kell zárnia. 
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9.4. Tanórán kívüli 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 intézményvezető és helyettesei rögzítik a tanórán kívüli 

órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni. Ilyen foglalkozás többek 

között a tehetséggondozás, szakkör és a versenyekre való felkészítés. 

 

9.5. Ügyeletek  

9.5.1. Pedagógus ügyelet   

Az óraközi szünetekben, valamint a tanítási idő előtt és után az igazgatóhelyettesek által kialakított 

ügyeleti rend biztosítja a tanulók felügyeletét. Az ügyeleti beosztás az órarend szerint készül, 

figyelemmel a pedagógusok egyenletes terhelésére. 

 Az ügyeletes tanár figyelemmel kíséri a tanulók viselkedését, a folyosókon a tisztaság megőrzését és a 

dohányzási tilalom megtartását. Baleset esetén intézkedik. 

 

7.00 – 7.45 óra között reggeli ügyeletet, a későbbiekben a tanítási órák közötti szünetekben a 

folyosókon és szükség szerint az udvaron óraközi ügyeletet tartanak a pedagógusok, illetve a 

pedagógiai asszisztens.  

Az ebédlőben az ebédeltetés ideje alatt szintén pedagógus, illetve pedagógus asszisztensi ügyelet 

működik.  

 

9.5.2. Hivatalos ügyek intézése  

A hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8.30 és 16.30 óra között Az ügyfélfogadás 

ideje és rendje a portán és a titkárságon van kifüggesztve.  

 

A tanulók fogadásától kezdődően a vezető beérkezéséig az ügyeletre beosztott személy jogosult és 

köteles az intézmény működési körében szükségessé váló halaszthatatlan intézkedések megtételére.  

 

9.6. Az intézmény épületeinek, helyiségeinek használati rendje  
Az iskola helyiségeinek használói felelősséggel tartoznak:  

- az iskola tulajdonának megóvásáért  

- az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért 

- tűz- és balesetvédelmi, munkavédelmi szabályok betartásáért 

- az iskolai SZMSZ-ben és a Házirendben megfogalmazottak betartásáért  

 

Az épület kulcsának kiadását a kulcsnyilvántartás tartalmazza. Az intézményvezető ad és vonja vissza 

az engedélyt az iskolai kulcsok használatára. A kulcsok kiadását a portaszolgálatot ellátó technikai 

személyzet végzi. A kulcsok használóit nyilván kell tartani, az átvételt és a leadást a használók nevével 

tartják nyilván a portán. 

  

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják. Az iskola 

épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi.  

Az iskolában a dolgozókon és tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak.  

Az iskola berendezéseit, felszereléseit csak igazgatói engedéllyel lehet elvinni, egyik leltári helyről a 

másikra átvinni. 
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Az iskola helyiségeit külső igénylőnek a fenntartó engedélyével külön megállapodás/szerződés alapján 

át lehet engedni, ha ez az iskolai foglalkozásokat nem zavarja. Az igénybe vevő csak a 

megállapodás/szerződés szerinti időben és helyiségben tartózkodhat.  

 

Kártérítési kötelezettség: 

Az intézmény területén keletkezett kárt a károkozónak meg kell téríteni, melyben a Ptk. Előírásai az 

útmutatók. 

Az épület helyiségeire vonatkozó kiegészítő szabályok a Házirendben találhatók.  

  

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók belépésének és benntartózkodásának rendje: 

Az intézménybe idegenek csak – az intézmény rendes nyitvatartási idején belül, az ügyeletes portás 

kellő tájékozódása után, külön engedéllyel léphetnek be. 

A látogató köteles megnevezni a felkeresni kívánt személyt és megjelölni jövetele célját és a látogatás 

várható időtartamát. 

Előzetesen bejelentett vendég vagy be nem jelentett látogató érkezéséről a portás értesíti a 

meglátogatottat, aki, ha a vendéget fogadni tudja, a portáig a vendége elé jön, és végig, az ott 

tartózkodása alatt, kalauzolja és figyelemmel kíséri, majd a látogatás végeztekor a portáig visszakíséri. 

Ha a meglátogatott nem tudja a vendéget fogadni, a vendég a porta előtt várakozhat. 

Az intézmény minden alkalmazottja aki, érkezésére számít, ezt lehetőleg előzetesen a portán jelentse 

be, háromnál több vendég együttes érkezése esetén köteles az intézményvezetőnek is előzetesen 

bejelenteni. 

 

Az SZMSZ alkalmazása szempontjából idegen minden természetes személy, aki nem áll: 

közalkalmazott, vagy egyéb munkavégzésre irányuló, illetve tanulói jogviszonyban az intézménnyel. 

Az idegenek közül speciális idegennek minősül az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanuló 

gondozója, szülője, törvényes képviselője – a továbbiakban szülő – aki ezen mivoltának kellő igazolása 

után, a portás vagy más kísérő ellenőrzése nélkül - a gyermeke tanítási óráinak kivételével-  várakozhat 

az intézmény erre kijelölt területén: az intézmény közlekedésre szolgáló helyiségei, a bejárattal 

szemközti aulája, zsibongója illetve a gyermeke osztályterme. 

Szülő az egyéb helyiségeket illetve kizárólagosan a nevelőtestület számára rendelkezésre álló 

helyiségekben egyedül nem tartózkodhat.  

Ha a szülő e szabályt megszegi az intézmény bármely alkalmazottja – figyelmeztetés után – jogosult a 

szülőt az intézmény ezen helyiségeiből kiutasítani és ellene a szükséges hatósági eljárást 

kezdeményezni.  

 

Az egyéb engedély nélkül benntartózkodó idegenek eltávolítása érdekében szükség esetén alkalmazni 

kell a rendkívüli esemény követendő szabályokat illetve szükség esetén kérni kell a rendőrség 

közreműködését. 

Az illetéktelenül bent tartózkodóval szemben intézkedésre – figyelmeztetés után – az intézmény 

bármely közalkalmazottja jogosul és köteles! 

 

9.7. A dohányzással kapcsolatos előírások 
Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 30 méter sugarú területrészt és az 

iskola parkolóját is – 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 intézmény munkavállalói, az intézményben 

tartózkodó vendégek számára a dohányzás tilos. A nemdohányzók védelméről szóló törvény 4.§ (8) 
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szakaszában meghatározott, az intézményi dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az 

intézmény munkavédelmi felelőse. 

 

X. A pedagógusokra vonatkozó rendelkezések 
 

10.1. Általános rendelkezések 
A pedagógusok jogait és kötelezettségeit a Nemzeti köznevelési törvény 62.§ rögzíti.  

A pedagógusok előmeneteli rendszerét a Nkt. 64. §-a, valamint a 7.melléklet, a pótlékok rendszerét 

pedig a 8. melléklet tartalmazza. 

A pedagógusok az iskola nevelési-oktatási feladatait látják el, a tankerületi igazgató jóváhagyása 

alapján.  

Oktatott tantárgyuknak megfelelően az igazgatóhelyettesek közvetlen irányításával dolgoznak.  

A pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az 

intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó 

részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. 

A teljes munkaidő ötvenöt–hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. 

A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelésoktatással 

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

Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az arányos és 

egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. 

A pedagógusok a tanévzáró konferencia megkezdése előtt adják le a megfelelő iratokat rendben az 

iskola vezetésének. 

A rájuk bízott termeket, szertárakat tegyék rendbe, azok leltárát az igazgató helyettessel együtt 

ellenőrizzék. 

A pedagógusok napi munkarendjét a felügyeleti és helyettesítési rendet az intézményvezető-

helyettesek állapítják meg az iskola tanóráinak függvényében. A napi munkabeosztásoknál alapvetően 

az iskola feladatellátását és zavartalan működését kell figyelembe venni. 

A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási beosztása előtt a munkahelyén megjelenni.  

A munkából való rendkívüli távolmaradás esetén – legkésőbb az adott munkanapon – 7.30-ig köteles 

jelenteni, ha első órája van, ezt követően az órája megkezdése előtt minimum egy órával, az intézmény 

vezetőjének vagy helyettesének. 

A pedagógus az intézményvezetőtől kérhet engedélyt – legalább annyival előbb, hogy az iskolában ne 

okozzon szervezési /órarendi/ problémát – a tanóra elhagyására illetve iskolánk kívüli tanóra 

megtartására (pl.: múzeum, színház, kiállítás látogatás).  

A tanórák elcserélését az intézményvezető-helyettesek engedélyezhetik.  

A nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokat a pedagógusok 

számára az intézményvezető adja az intézményvezető-helyettesek és a munkaközösség-vezetők 

javaslatai alapján. 

Nevelőtestületi értekezletekről, iskolai ünnepségekről, rendezvényekről való távolmaradást csak az 

intézmény vezetője engedélyezheti.  

 

10.2. A megbízások alapelvei:  
- rátermettség,  

- szaktudás,  

- egyenletes terhelés.  

 



Újbudai Bocskai István Általános Iskola                         Szervezeti és Működési Szabályzat 2018. 

37 
 

10.3. Tanítási szünet alatti munkavégzés  
A pedagógusok az intézmény évenkénti pedagógiai programja és naptári ütemterve alapján szervezett 

foglalkozásokat  /korrepetálás, vizsga, előkészítő, táboroztatás/ tartanak. 

Szervezett foglalkozások hiányában szabadságot vehetnek ki, vagy heti kötelező óraszámuknak 

megfelelően egyéb iskolai feladatokra vehetők igénybe. 

 

Hivatalos ügyek intézése: 

Kéthetente szerda: 8:00-13:00 

 

10.4. Tanítás nélküli munkanapok 
A munkavégzés minden iskolai dolgozó számára kötelező a mindenkori feladatnak megfelelően 

elkészített beosztás szerint, illetve, akinek esetlegesen nincs konkrét, az iskola vezetői által definiált 

feladata, és egyéb feladatait nem az iskolában végzi, az köteles az iskola intézményvezetővel egyeztetni 

a munkavégzése helyét.  

 

Feladatok: 

Részvétel az iskolanapok megrendezésében és bonyolításában, nevelési értekezleteken, szakmai 

továbbképzéseken, egyéb szakmai programokon. 

Szünetek alatti ügyelet és/vagy napközis tábori ügyelet biztosítása: Elsősorban a nem osztályfőnököket 

(szaktanárok, napközisek) osztandók be, forgórendszerben, 3-4 éves ciklikus váltásban. 

 

10.5. A pedagógusok munkaidejének hossza, a benntartózkodás rendje 
Az intézmény pedagógusai - a június- és augusztus vége kivételével - heti 40 órás munkaidőkeretben 

végzik munkájukat. 

A heti munkaidőkeret első napja (ellenkező írásos hirdetmény hiányában) mindenkor a hét első 

munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja.  

Az ötnél kevesebb munkanapot tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan 

számítandó ki.  

Munkanapokon a rendes munkaidő hossza legalább 4 óra, de nem haladhatja meg a 12 órát. 

 

A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén (illetve a 

tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni. A pedagógus a 

munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott 

munkanapon 7.20 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 intézményvezető-

helyettesekhez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók 

számára a tanmenet szerinti előrehaladást. A táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját 

követő 3. munkanapon le kell adni az iskolatitkárnak. 

 

Rendkívüli esetben a pedagógus az intézményvezetőtől vagy helyetteseitől kérhet engedélyt legalább 

két nappal előbb a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú tanítási óra 

(foglalkozás) megtartására. A tanítási órák (foglalkozások) elcserélését az intézményvezető helyettesek 

engedélyezik. 

 

A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén lehetőség szerint 

szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a szakos helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a tanítási 

óra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakszerű órát tartani, illetve a tanmenet 
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szerint előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és kijavítani. A nem szakos 

helyettes köteles szakszerű órát tartani abban az esetben, ha legalább egy nappal a helyettesítés előtt 

megkapja a megtartandó óra részletes óravázlatát. Erről a helyettesítendő pedagógus köteles 

gondoskodni. 

 

10.5.1. A pedagógusok napi munkaideje 

A pedagógusok a napi munkaidejüket a törvényi háttér betartása mellett a 138/1992. (X.8.) 

Kormányrendelet alapján, a munkáltató által meghatározott előírások figyelembe vételével, az 

órarend, a munkaterv és az intézmény havi programjainak szem előtt tartásával – általában maguk 

határozzák meg.  

Az értekezleteket, fogadóórákat általában hétfői, keddi napokon tarjuk, ezért ezeken a napokon a napi 

átlagban 8-órásnál hosszabb, legfeljebb azonban 12 órás munkaidőre kell számítani.  

A munkáltató a munkaidőre vonatkozó előírásait az órarend, a munkaterv, a havi programok 

kifüggesztése, illetve a helyben szokásos módon kifüggesztett hirdetés útján határozza meg.  

Szükség esetén elő lehet írni a napi munkaidő-beosztást egy pedagógus esetén, vagy pedagógusok 

meghatározott csoportja esetén is. A munkaidő-beosztás kihirdetésére ebben az esetben is a fentiek 

az irányadók. 

A pedagógusok teljes munkaideje a neveléssel – oktatással lekötött munkaidőben végzett 

feladatokból, valamint a neveléssel-oktatással le nem kötött munkaidő alatt ellátott feladatokból áll.  

 

A pedagógus-munkakörben dolgozók munkaideje tehát két részre oszlik:  

a kötelező óraszámban ellátott feladatokra,  

a munkaidő többi részében ellátott feladatokra. 

 

10.5.2. A neveléssel-oktatással ellátott feladatok az alábbiak 

a) tanítási órák megtartása 

b) a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása, 

c) osztályfőnöki feladatok ellátása, 

d) iskolai sportköri foglalkozások, 

e) énekkar, szakkörök vezetése, 

f) differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás, felzárkóztatás, 

előkészítők stb.), 

g) magántanuló felkészítésének segítése, 

h) a tanulók önszerveződésével kapcsolatos feladatok 

i) könyvtárosi feladatok. 

 

A pedagógusok kötött munkaidőben ellátandó munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshez 

kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. Előkészítő és befejező tevékenységnek 

számít a tanítási óra előkészítése, adminisztrációs feladatok, az osztályzatok beírása, tanulókkal való 

megbeszélés, egyeztetési feladatok, stb.  

 

A pedagógusok iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását az órarend, a munkaterv és a 

kifüggesztett havi programok listája tartalmazza. Az órarend készítésekor elsősorban a tanulók 

érdekeit kell figyelembe venni. A tanári kéréseket az intézményvezető-helyettes rangsorolja, lehetőség 

szerint figyelembe veszi. 
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10.5.3. A munkaidő többi részében ellátott neveléssel-oktatással le nem kötött feladatok  

a) a tanítási órákra való felkészülés, 

b) a tanulók dolgozatainak javítása, 

c) a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

d) a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

e) kísérletek összeállítása, 

f) dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

g) a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

h) tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

i) felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

j) iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

k) a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot 

segítő feladatok) ellátása, 

l) az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

m) szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

n) részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

o) részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

p) a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

q) tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

r) iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

s) részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

t) tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

u) részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, 

v) iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

w) szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

x) osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

10.5.4. Az intézményben illetve azon kívül végezhető pedagógiai feladatok meghatározása   

  (138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 7.§ (1) bekezdése alapján) 

  

A pedagógusok a munkaidő tanítási órákkal, foglalkozásokkal le nem kötött részében az alábbi 

feladatokat az iskolában kötelesek ellátni: 

5.2. szakaszban meghatározott tevékenységek mindegyike, a 5.3 szakaszban meghatározott e, g, h, i, 

j, k, l, m, n, p, r, s, w, x tevékenységek. 

 

Az intézményen kívül végezhető feladatok: 

az 5.3. szakaszban meghatározott tevékenységek közül az a, b, c, d, f, l ,o, q, t, u, v,  pontokban leírtak. 

Az intézményen kívül ellátható munkaköri feladatoknak az intézmény a fentiek szerint határozza meg 

a kereteit. Ennek figyelembe vételével az iskolán kívül végezhető feladatok ellátásakor a pedagógus 

munkaidejének felhasználásáról – figyelembe véve a köznevelési törvény 62.§ (5) bekezdésében 2013. 

szeptember 1-jétől hatályba lépő meghatározott kötött munkaidőre vonatkozó előírásait és a 

munkáltató ezzel kapcsolatos döntéseit – a pedagógus maga dönt. 
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10.5.5. Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 

 

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az intézményvezető vagy a 

helyettesei 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. 

 

A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén (illetve a 

tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni.  

 

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 3. munkanapon le kell adni az iskolatitkárnak. 

 

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 (foglalkozások) elcserélését az igazgatóhelyettes 

engedélyezi. 

 

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

lehetőség szerint szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy 

nappal a tanítási óra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakszerű órát tartani, 

illetve a tanmenet szerint előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és kijavítani. 

 

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.  

 

A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen osztályzatokkal 

értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül visszajelzéseket adjon előrehaladásuk 

mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról.  

 

A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendelt kötelező és 

nem kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-oktató munkával 

összefüggő további feladatokból áll. 

 

A pedagógus köteles a jelenléti ívet vezetni. Mindennap be kell írnia az érkezésének és távozásának az 

időpontját. 
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XI. AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATAI A TANULÓI- ÉS 
GYERMEKBALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN, ILLETVE BALESET ESETÉN 

 

Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az egészségük 

és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy a tanuló 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye.  

 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az iskolai munkabiztonsági (munkavédelmi) 

szabályzat, valamint a tűzvédelmi és a tűzriadó terv rendelkezéseit.  

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

tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A munkavédelmi felelős megbízása az 

intézmény vezetőjének feladata. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson 

való részvételt az munkavállalók aláírásukkal igazolják. 

 

A pedagógusok a tanítási órákra az általuk készített, használt technikai jellegű eszközöket csak külön 

engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének megállapítása az intézményvezető hatásköre, aki 

szükség esetén szakember által kiadott véleményhez kötheti az eszköz órai használatát. A pedagógusok 

által készítet nem technikai jellegű pedagógiai eszközök a tanítási órákon korlátozás nélkül 

használhatók. 

 

 

Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók biztonságának és testi 

épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat. 

A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje alatt 

kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, 

valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. 

Az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére 

vonatkozó előírásokat,(ezeket a pedagógusok az alakuló értekezleten évente elsajátítják), az egyes 

iskolai foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai foglalkozásokon tilos 

és elvárható magatartásformákat.  

 

11.1. Megelőzés 
Az osztályfőnök, a szaktanár és pedagógiai asszisztens feladata a gyermekbalesetek megelőzésében, 

hogy a tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán ismertetni kell: 

- az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat; 

- a házirend balesetvédelmi előírásait 

- rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa stb.) bekövetkezésekor 

szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekülés rendjét;  

- a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban; 

- tanulmányi kirándulások, túrák előtt; 

- közhasznú munkavégzés megkezdése előtt;  

- tanév során az idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét; 

- minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti 

veszélyforrásokra; 

- a kötelező viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő 

magatartásra.  
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A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az 

osztálynaplóba be kell jegyezni. 

A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a tanulók elsajátították a szükséges 

ismereteket. 

A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelést, fizikát, kémiát, technikát és a napközis 

foglalkozások némelyikét) tartó nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen a munkaközi 

leírásuk vagy a munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzat tartalmazza. 

Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi 

ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. 

A munkavédelmi szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont 

dolgozókat az intézmény munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza. 

 

11. 2. A tanulóbalesetek esetén történő intézkedések 
 

A tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a 

következő intézkedéseket:  

- a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie,  

- ha szükséges orvost kell hívnia,  

- a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie, 

- a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola igazgatójának és a 

szülőnek  

 

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlevő többi iskolai dolgozó is köteles részt venni.  

 

A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt teheti, 

amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül 

orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. 

 

11.2.1. A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok előírásai 
alapján 

A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani, a baleseti jegyzőkönyv egy példányt a 

szülőnek meg kell küldeni.  

A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni és e 

balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni.  

A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a 

tanulónak (kiskorú esetén a szülőnek). A jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg.  

A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának.  

A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező 

személyt kell bevonni.  

 

XII. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ÉS BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES 
TEENDŐK 

 

Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható 

eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokások menetét akadályozza, illetve az iskola tanulóinak 

és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. 
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12.1. Rendkívüli eseménynek meghatározása 
- természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.), 

- a tűz, 

- a robbantással történő fenyegetés. Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy 

dolgozójának az iskola épületét vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli 

eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve 

valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel.  

 

12.2. Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 
- intézményvezető 

- intézményvezető-helyettesek 

- ügyeletes vezető  

 

12.3. A rendkívüli eseményről értesítendő szervek 
- az intézmény fenntartóját, 

- tűz esetén a tűzoltóságot, 

- robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

- személyi sérülés esetén a mentőket, 

- egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerveket, 

ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek tartja.  

 

12.4. Szükséges intézkedések 
A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető utasítására 

az épületben tartózkodó személyeket csengetéssel kell értesíteni (riasztás módja: - szaggatott csengő), 

valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. 

A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak 

alapján kell elhagyniuk. 

A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen történő 

gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy foglalkozást 

tartó pedagógus a felelős.  

 

12.5. Az épület kiürítésével kapcsolatos feladatok 
Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület kiürítésével 

egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi feladatokról: 

- a kiürítési terven szereplő kijáratok kinyitásáról,  

- a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 

- a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 

- az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

- a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek stb.) 

fogadásáról.  

 

12.6. Tájékoztatási kötelezettség 
Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola igazgatójának vagy az 

általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

- a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 

- a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 

- az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 

- a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről, 
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- az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról,  

- az épület kiürítéséről.  

 

12.7. Általános rendelkezések 
A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további biztonsági 

intézkedésekkel kapcsolatosan.  

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója 

és tanulója köteles betartani!  

A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott szombati 

napokon be kell pótolni.  

A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő 

megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény igazgatója a felelős.  

Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv alapján 

évente legalább egy alkalommal gyakorolnia kell. A gyakorlat megszervezéséért az iskola igazgatója a 

felelős.  

A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára és 

dolgozójára kötelező érvényűek.  

 

12.8. Intézkedés bombariadó esetén 
- Bombariadó esetén az ügyeletes intézményvezető értesíti az illetékes rendőr-főkapitányságot. 

- Utasítja az iskola portását a bombariadót jelző csengetésre (szaggatott). 

- Az órát tartó tanárok gondoskodnak arról, hogy a tanulók a tűzriadói tervnek megfelelő módon 

elhagyják az iskola épületét és az iskola melletti játszótéren gyülekeznek. 

- Az iskola épületén kívül névsorolvasással ellenőrizzék, hogy minden tanuló jelen van-e. A 

tanárok jelentik az ügyeletes igazgatóhelyettesnek a létszámellenőrzések eredményét. 

- Az iskola épületébe való visszavonulásra a kerületi rendőr-főkapitányság engedélye alapján az 

ügyeletes igazgatóhelyettes ad engedélyt. 

- A bombariadó miatt elmaradt órák pótlására a bombariadót követő második szombaton a 

megfelelő órarend szerinti tanításra kerül sor. 

 

XIII. VAGYONVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS TEENDŐK 
 

A riasztórendszer mesterkódját egyedül az igazgató ismeri.  

A mesterkódnak az igazgató akadályoztatása, távolléte esetén szükséges használata érdekében a 

mesterkódot lezárt és lepecsételt borítékban az iskola lemezszekrényében kell őrizni. 

Nyilván kell tartani azon személyeket, akik felhasználó kóddal tudják be- és kikapcsolni a 

riasztórendszert.  

A kódhasználók lezárt és aláírásukkal hitelesített borítékban elhelyezik az általuk használt kódot. Ezen 

borítékot az iskola lemezszekrényében kell tárolni. 

A kódhasználati jog visszavonása után a boríték tartalmát az igazgató a kódhasználó jelenlétében 

megsemmisíti. 

Az iskola zárásával megbízott személyek az iskola zárásakor kötelesek a riasztót beélesíteni. 

Amennyiben ez valamilyen műszaki ok miatt nem lehetséges, akkor azonnal tájékoztatni kell az iskola 

igazgatóját vagy távolléte esetén az elérhető igazgatóhelyettest. Ha ez nem lehetséges, akkor a riasztó 

működésképtelenségét be kell jelenteni a kerületi Rendőrkapitányságon. 
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XIV. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 
RENDJE 

 

Célja: Az iskolában folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának mérése. Az ellenőrzés területeit, 

tartalmát, módszereit, ütemezését az ellenőrzési terv tartalmazza. Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra 

kell hozni.  

Módszerei: óralátogatások, írásos dokumentumok vizsgálata, tanulói munkák vizsgálata, 

beszámoltatás, felmérések, helyszíni ellenőrzés.  

Az ellenőrzés tapasztalatait tantestületi értekezleten összegezni és értékelni kell.  

 

14. 1. Nevelőtestület testületileg ellenőrzi  
- a működési szabályzat gyakorlati végrehajtását. 

 

14. 2. Szaktanárok ellenőrzik 
- a tanulók részvételét a tanítási órákon,  

- értékelik a munkájuknak színvonalát a tanítás-tanulás folyamatban, 

 - a füzetek és egyéb oktatási eszközök vezetését tartalmi és formai szempontból,  

- az ellenőrző könyv folyamatos használatát,  

- a házirend betartását, a tanulói ügyelet működését.  

 

14. 3. Osztályfőnökök ellenőrzik 
- a tanulók neveltségi szintjét, szorgalmát, részvételét a közösségi életben,  

- a diákközösségek véleményének figyelembe vételével értékelik a magatartást, a tanuláshoz való 

viszonyt,  

- a tanulók mulasztását és az iskola és a szülői ház közötti kapcsolattartás folyamatosságát,  

- a házirend betartását és az osztályközösség működését,  

- a szaktanárok óráit, dokumentációs munkáját (napló, ellenőrző).  

 

14. 4. Szakmai munkaközösség-vezetők ellenőrzik  
- a munkaközösség tagjainak szakmai alkalmasságát, pedagógiai, szakmódszertani tevékenységük 

színvonalát, 

- a tantervi követelmények feldolgozásának formáit, az elsajátítás színvonalát, a teljesítménymérés 

gyakoriságát, sokszínűségét, tanítási órák látogatása alapján, 

- a munkatervben vállalt feladatok végrehajtását,  

- a pedagógiai dokumentumok elkészítését, használatát  

 

14.5. Osztályfőnöki munkaközösség-vezetők ellenőrzik  
- az osztályfőnökök nevelőmunkájának tartalmát, folyamatosságát, az osztályfőnöki munka 

hatékonyságát,  

- az osztályközösség és az osztályfőnök kapcsolatát, 

- a mulasztás egységes elbírálását, a szülők tájékoztatásának rendszerességét, az ifjúságvédelmi munka 

folyamatát, színvonalát, 

- az osztályfőnöki dokumentációt /napló, anyakönyv, ellenőrző/,  

- osztályfőnöki órákat / óralátogatás/.  
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14.6. Megbízás alapján végzett ellenőrzési tevékenységek  

14.6.1. Ügyeletes vezető ellenőrzi:  

- a munkaköri leírásában szereplő területeket; 

- intézményvezetői utasítások, szabályzatok betartását; 

- ügyeleti rend betartását 

 

14.6.2. Munkavédelmi és tűzvédelmi megbízott ellenőrzi:  

- a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzat előírásainak betartását  

 

14.6.3. A kibővített vezetőség ellenőrzi: 

- működési szabályzat gyakorlati végrehajtását, a testületileg elfogadott elvek következetes 

megvalósulását.  

- értékeli a szakmai és az osztályfőnöki munkaközösségek, valamint a bizottságok, munkacsoportok 

munkáját.  

 

14.6.4. Az intézményvezető által ellenőrzési tevékenységre megbízott iskolatitkár ellenőrzi: 

- az iskola Iratkezelési Szabályzatának megfelelően az irattárat, gondoskodik az iratok szakszerű 

tárolásáról, a selejtezési határidők betartásáról  

 

14.6.5. Intézményvezető-helyettesek ellenőrzik  

a munkaköri leírásuknak megfelelő területeken:  

- a hozzá tartozó munkaközösségek, az irányításával dolgozó munkatársak pedagógiai tevékenységét, 

adminisztrációs munkáját, célirányos szakszempontú fejlesztő tevékenységét 

- a munkaközösség-vezetők, az irányításával dolgozó munkatársak vezetői tevékenységét 

- szaktanárok tanítási óráit, szakköri előkészítő konzultációs foglalkozásait 

- a tanórán kívüli tevékenység rendjét, színvonalát 

- az iskolai dokumentációk elkészítését 

- a tanulói létszám folyamatos nyilvántartását 

- az osztályfőnöki munka gyakorlati megvalósítását, adminisztrációs munkát  

- a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatban meghatározott feladatok végrehajtását 

- vizsgák előkészítését, lebonyolítását 

- tanulmányi versenyek előkészítését, lebonyolítását 

 

14.7. Intézményvezető ellenőrzi:  
- az intézményvezető-helyettesek működési szabályzatban rögzített feladatvégzését, ellenőrző, 

értékelő tevékenységét 

- az általa megbízottak ellenőrzési tevékenységét 

- a gazdálkodási tevékenység ellenőrzését 

- a nevelő-oktató munka tervezését, szervezését, végrehajtását 

- a személyi, szervezési, tárgyi feltételek biztosítását 

- a tanórán kívüli tevékenység szervezését, tartalmi munkáját, a diákönkormányzat munkáját 

- az iskola teljes adminisztrációs munkáját  
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- az intézmény gazdaságos anyag és energia felhasználását, a fejlesztési tervek célirányos 

megvalósítását 

- az irányításával dolgozók munkájának hatékonyságát, színvonalát 

 

XV. AZ INTÉZMÉNY IRATKEZELÉSE 
 

15.1. Az iratkezelés szabályai: 
Az iratkezelési szabályzat egy-egy vállalat vagy szervezet működése során keletkezett dokumentumok 

kezelésére irányuló szabályokat és azok módszertanát, valamint a kapcsolódó feladat- és 

hatásköröket foglalja össze. Fontos, hogy a szervezet belső működésének és a vonatkozó törvényi 

előírásoknak egyaránt megfeleljen.  

 

Az iratkezelési szabályzat 

 szabályozza a dokumentumok biztonságos őrzésének és tárolásának módját, így biztosítja a 

bizalmas információk megfelelő kezelését,  

 leírja a különböző dokumentumok, így például a számlák és szerződések nyilvántartásának és 

rendszerezésének módját, így azok könnyen visszakereshetőek lesznek, és gyorsul a napi 

munkavégzés, 

 szabályozza a dokumentumok segédletekkel való ellátását,  

 leírja, hogy az egyes dokumentumok megsemmisítésének, leselejtezésének mik a feltételei, 

 szabályozza az archiválás folyamatát, és leírja a dokumentumok irattárazásának menetét. 

 

15.2. Az intézményi adminisztráció 
Intézményünkben az alábbi elektronikusan előállított dokumentumokat használjuk. 

1. Az intézményben elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok: 

- a tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentése, 

- a KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok, 

 

2. Elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok. 

 

15.2.1. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje 

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványt az intézményvezető utasítása szerinti 

gyakorisággal papíralapon is hozzáférhetővé kell tenni, azaz ki kell nyomtatni.  

A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően el kell látni az intézményvezető eredeti aláírásával 

és az intézmény bélyegzőjével, az vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az 

irattárazási szabályzat alapján irattári dokumentumként kell megőrizni. 

A papíralapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények 

megtartásáért az intézményvezető felel, valamint a hitelesítésről is az intézményvezetőnek kell 

gondoskodnia. 

A tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentőlapja papíralapú nyomtatványának 

hitelesítésére és tárolására a fent írt eljárásrend vonatkozik. 
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15.2.2.A KIR- és Kréta rendszerből kinyomtatandó dokumentumok hitelesítése 

A szükség esetén kinyomtatott elektronikus okiratnak minősülő dokumentumok hitelesítési rendje: 

El kell helyezni a papíralapú dokumentumon a hitelesítési záradékot, amely tartalmazza a hitelesítés 

időpontját, a hitelesítő aláírását és az intézmény hivatalos körbélyegző lenyomatát, „az eredetivel 

mindenben megegyező hiteles másolat” és elektronikus nyomtatvány felirattal kell ellátni. 

 

A füzet jelleggel összetűzött, kapcsozott dokumentumok esetén a füzet külső lapján vagy annak belső 

oldalán kell elhelyezni a hitelesítési záradékot, ahol fel kell tüntetni azt is, hogy a dokumentum hány 

lapból, illetve oldalból áll. Ez esetben a hitelesítés szövege:  

 

Hitelesítési záradék 

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

nyomtatvány”, az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát. 

 

Ez a dokumentum ....... folyamatosan sorszámozott oldalból/lapból áll. 

Kelt: ................................................ 

PH 

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

 

hitelesítő 

 

 

15.2.3. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje  

A Közoktatási Információs Rendszerben elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumokon elektronikus aláírást (amennyiben van az intézményben erre lehetőség) kizárólag 

az intézmény igazgatója alkalmazhat. 

A KIR eléréséhez a felhasználói nevek, szükséges jelszavak megadása, a telephely szintű jogok 

beállításai az intézményvezetői mesterjelszó kezelő rendszerben történik. 

A KIR egyes alrendszereihez való hozzáférés egyedi felhasználói névvel és ehhez tartozó, kizárólag a 

felhasználó által ismert jelszóval történik. Több felhasználóra azonos felhasználónév nem 

engedélyezhető. A felhasználónevet, a hozzátartozó jelszót az intézményvezető ismeri és őrzi. A mások 

által megismert jelszót azonnal le kell cserélni. 

A belépéseket a KIR naplózza. Jogosulatlan (más adataival való) hozzáférés esetén az okozott kárért – 

az intézményvezető által kezdeményezett vizsgálat eredménye alapján - a kárt okozó személyesen 

felel. 
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MELLÉKLET 
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IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
 

I. Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

 1. Az Újbudai Bocskai István Általános Iskola iratkezelési szabályzata 

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

10. §-ának (1) bekezdése, 

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

intézmények névhasználatáról 82-116.§ és a 1. sz. Melléklet alapján készült. 

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

Korm. rendelet alapján készült. 

Az iratkezelési szabályzat hatálya 

 

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

az onnan továbbított valamennyi iratra. 

Az iratkezelés szabályozása 

 3. Az iratkezelési szabályzat az iratok kezelésének biztonságos módját, rendszerezését, 
nyilvántartását, segédletekkel ellátását, irattározását, selejtezését és levéltárba átadását 
szabályozza. 
 4. Az intézmény vezetője az intézmény szervezeti és működési szabályzatában 
határozza meg az iratkezelés szervezeti rendjét, az iratkezelésre, valamint az azzal 
összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatásköröket, továbbá kijelöli az 
iratkezelés felügyeletét ellátó személyt. 

Az iratkezelés felügyelete a szerven belül 

 5. Az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, a szervezeti, működési és 
ügyrendi szabályok, az alkalmazott informatikai eszközök és eljárások, valamint az irattári 
tervek és iratkezelési előírások folyamatos összhangjáért, az iratok szakszerű és 
biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, továbbá az 
iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért, 
felügyeletéért az intézmény vezetője felelős. 
 6. Az intézmény iratkezelését úgy kell megszervezni, hogy az oda érkezett, ott 
keletkező, illetve onnan továbbított irat: 

a) azonosítható, fellelési helye, útja követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen; 
b) tartalma csak az arra jogosult számára legyen megismerhető; 
c) kezeléséért fennálló személyi felelősség egyértelműen megállapítható legyen; 
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d) szakszerű kezeléséhez, nyilvántartásához, kézbesítéséhez, védelméhez megfelelő 
feltételek biztosítva legyenek; 

e) a beérkezett iratok megváltoztathatatlansága biztosítva legyen; 
f) a rendszeres selejtezés elvégzésével az irattári iratanyag felesleges felhalmozódása 

megelőzhető, a maradandó értékű iratok megőrzése biztosított legyen; 
g) az ügyintézéshez, a döntések előkészítéséhez, a szervezet rendeltetésszerű 

működéséhez megfelelő támogatást biztosítson. 
 7. Az iratkezelés felügyeletével megbízott személy gondoskodik: 

a) az iratkezelési szabályzat végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, intézkedik a 
szabálytalanságok megszüntetéséről, szükség esetén kezdeményezi a szabályzat 
módosítását; 

b) az iratkezelési segédeszközök (kísérőjegyzék, iratminták és formanyomtatványok, 
számítástechnikai programok, adathordozók stb.) biztosításáról; 

c) a hivatalos és személyes elektronikus postafiókok szabályozott működéséről; 
d) egyéb jogszabályokban meghatározott iratkezelést érintő feladatokról. 

II. Fejezet 

Az iratok kezelésének általános követelményei 

Az iratok rendszerezése 

8. A közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek intézésének 
áttekinthetősége érdekében az azonos ügyre - egy adott tárgyra - vonatkozó iratokat egy 
irategységként, ügyiratként kell kezelni. A több fázisban intézett ügyek egyes fázisaiban 
keletkezett iratok ügyiraton belüli irategységnek, ügyiratdarabnak (ügydarabnak) 
minősülnek. 

9. Az ügyiratokat, valamint a közfeladatot ellátó szerv irattári anyagába tartozó egyéb 
más iratokat - még irattárba helyezésük előtt - az irattári tervben meghatározott irattári 
tételekbe, a tárgyi alapon, indokolt esetben iratfajta alapján kialakított irattári egységekbe 
kell besorolni. 

Az iratok nyilvántartása és az iratforgalom dokumentálása 

10. Az iratot e célra rendszeresített kísérőjegyzéken, iktatószámon kell nyilvántartani 
(iktatni). 

Az iktatást olyan módon kell végezni, hogy az iktatókönyvet az ügyintézés hiteles 
dokumentumaként lehessen használni. Az iratforgalom keretében az átadást-átvételt 
minden esetben úgy kell végezni, hogy egyértelműen bizonyítható legyen, ki, mikor, kinek 
továbbította vagy adta át az iratot. Az iratok iktatásával és az iratforgalom 
dokumentálásával biztosítani kell, hogy az ügyintézés folyamata, és az iratok szervezeten 
belüli útja pontosan követhető és ellenőrizhető, az iratok holléte pedig naprakészen 
megállapítható legyen. 
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III. Fejezet 

Az iratkezelés folyamata 

A küldemények átvétele 

 12. A küldemény átvételére jogosult: 
a) a címzett vagy az általa megbízott személy; 
b) az intézmény vezetője vagy az általa megbízott személy; 
c) az iratkezelést felügyelő vezető vagy az általa megbízott személy; 
d) a postai meghatalmazással rendelkező személy; 

 13. A küldeményt átvevő köteles ellenőrizni: 
a) a címzés alapján a küldemény átvételére való jogosultságát; 
b) a kézbesítő okmányon és a küldeményen lévő azonosítási jel megegyezőségét; 
c) az iratot tartalmazó zárt boríték, vagy zárt csomagolás sértetlenségét. 
(2) Az átvevő köteles gondoskodni az egyéb jogszabályban vagy a szerv belső 

szabályzatában előírt biztonsági követelmények szerinti feladatok elvégzéséről. 
 14. Az átvevő a papíralapú iratok esetében a kézbesítőokmányon olvasható aláírásával 

és az átvétel dátumának feltüntetésével az átvételt elismeri. Az „azonnal” és „sürgős” 
jelzésű küldemények átvételi idejét óra, perc pontossággal kell megjelölni. Amennyiben 
iktatásra nem jogosult személy veszi át az iratot, úgy azt köteles haladéktalanul, de 
legkésőbb az érkezést követő első munkanap kezdetén a címzettnek vagy az illetékes 
iktatóegységnek iktatásra átadni. 
 15. Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét papíralapú iratok esetében az 
átvételi okmányon jelölni kell, és soron kívül ellenőrizni kell a küldemény tartalmának 
meglétét. A hiányzó iratokról vagy mellékletekről a küldő szervet, személyt értesíteni kell. 
 16. A gyors elintézést igénylő („azonnal”, „sürgős” jelzésű) küldeményt azonnal 
továbbítani kell a címzetthez, illetőleg azt a szignálásra jogosultnak soron kívül be kell 
mutatni. 
 17. Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt azonnal továbbítani 
kell a címzetthez, vagy ha ez nem lehetséges, vissza kell küldeni a feladónak. Amennyiben 
a feladó nem állapítható meg, a küldeményt irattárazni és az irattári tervben 
meghatározott idő után selejtezni kell. 

A küldemény felbontása 

 18. Az intézményhez érkezett küldeményt - a minősített iratok kivételével 
a) a címzett, vagy 
b) a központi iratkezelést felügyelő vezető által írásban felhatalmazott személy, vagy 
c) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szervezeti egység dolgozója 

bonthatja fel. 
 19. Felbontás nélkül dokumentáltan a címzettnek kell továbbítani azokat a 
küldeményeket, 

a) amelyek „s. k.” felbontásra szólnak, 
b) amelyeknél ezt az arra jogosult személy elrendelte, valamint 
c) amelyek névre szólóak és megállapíthatóan magánjellegűek. 
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A küldemények címzettje köteles gondoskodni az általa átvett hivatalos küldemény 
iratkezelési szabályzat szerinti iktatásáról. 
 20. A küldemények téves felbontásakor a felbontó az átvétel és a felbontás tényét a 
dátum megjelölésével, dokumentáltan köteles rögzíteni, majd gondoskodnia kell a 
küldemény címzetthez való eljuttatásáról. 
 21. A küldemény felbontásakor ellenőrizni kell a jelzett mellékletek meglétét és 
olvashatóságát. Az esetlegesen felmerülő problémák tényét rögzíteni kell, és erről 
tájékoztatni kell a küldőt is. 
 22. Ha felbontás alkalmával kiderül, hogy a küldemény pénzt vagy egyéb értéket 
tartalmaz, a felbontó az összeget, illetőleg a küldemény értékét köteles az iratokon vagy 
feljegyzés formájában az irathoz csatoltan feltüntetni, és a pénzt, illetékbélyeget és egyéb 
értéket - elismervény ellenében - a pénzkezeléssel megbízott dolgozónak átadni. Az 
elismervényt az irathoz kell csatolni. 
 23. Amennyiben az irat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik vagy 
fűződhet, gondoskodni kell, hogy annak időpontja harmadik fél által megállapítható legyen. 
Papíralapú irat esetében a benyújtás időpontjának megállapítása a boríték csatolásával 
biztosítható. Amennyiben a beküldő nevét vagy pontos címét az iratból nem lehet 
megállapítani, az ezek igazolására szolgáló információhordozókat az irathoz kell csatolni. 
 24. Az elektronikus iratot gépi adathordozón (hajlékony lemez, CD ROM stb.) átvenni 
vagy elküldeni csak papíralapú kísérőlappal lehet. Az adathordozót és a kísérőlapot, mint 
iratot és mellékelt iratot kell kezelni. A kísérőlapon a címzés adatai mellett fel kell tüntetni 
a számítógépes adathordozón lévő irat(ok) tárgyát, a fájlnevét, fájltípusát, rendelkezik-e 
elektronikus aláírással és az adathordozó paramétereit. Átvételkor ellenőrizni kell a 
kísérőlapon feltüntetett azonosítók valóságtartalmát. 
 25. Az irat munkahelyről történő kiviteléről, munkahelyen kívüli tanulmányozásáról, 
feldolgozásáról, tárolásáról belső szabályzatban kell rendelkezni. 
 26. A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást tartalmazó, illetve a közérdekű 
adatok megismerésére irányuló kérelmek kezeléséről belső szabályzatban kell rendelkezni. 
 

Az iktatószám 
 

 30. Az iratot el kell látni iktatószámmal és az irat egyéb azonosító adataival Az 
iktatószám felépítése a központi ügyiratkezelés esetén: főszám/év. (Gyűjtőszám 
használata esetén: Főszám/alszám/év. Gyűjtőszám alkalmazásakor az alszámokról ún. 
gyűjtőívet kell vezetni.) 

  31. Az ugyanazon ügyben, ugyanabban az évben keletkezett iratokat egy főszámon kell 
nyilvántartani. Egy iktatókönyvön belül a főszámokat folyamatos sorszámos rendszerben 
kell kiadni. Az ügyirathoz tartozó iratokat az iktatási főszám alatt folyamatosan kiadott 
alszámokon kell nyilvántartani.  

 
Az iktatás 

 
  32. Az iratkezelőnek az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő 

munkanapon be kell iktatni. Soron kívül kell iktatni a határidős iratokat, expressz 
küldeményeket, a hivatalból tett intézkedéseket tartalmazó „sürgős” jelzésű iratokat. 

 33. Nem kell iktatni, de jogszabályban meghatározott esetekben nyilván kell tartani: 
a) könyveket, tananyagokat; 
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b) reklámanyagokat, tájékoztatókat; 
c) meghívókat; 
d) nem szigorú számadású bizonylatokat; 
e) bemutatásra vagy jóváhagyás céljából visszavárólag érkezett iratokat; 
f) pénzügyi bizonylatokat, számlákat (külön szabályozás szerint); 
g) munkaügyi nyilvántartásokat; 
h) anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat; 
i) közlönyöket, sajtótermékeket; 
j) visszaérkezett tértivevényeket és elektronikus visszaigazolásokat.  

 34. Téves iktatás esetén a kézi iktatókönyvben a bejegyzést áthúzással kell 
érvényteleníteni oly módon, hogy az érvénytelenítés ténye - az eredeti bejegyzés 
olvashatósága mellett - kétségtelen legyen. A tévesen kiadott iktatószám nem használható 
fel újra. 

Szignálás 

 37. Az iratkezelő az érkezett iratot köteles az intézmény vezetőjének vagy a vezető 
megbízottjának átadni, aki kijelöli az ügyintézést végző személyt (szignálás). Az irat 
szignálására jogosult meghatározza az elintézéssel kapcsolatos esetleges külön utasításait 
(feladatok, határidő, sürgősségi fok stb.). Ezeket a szignálás idejének megjelölésével 
írásban teszi meg. Az intézmény vezetője elrendelheti az irat bemutatás előtti iktatását. 

Kiadmányozás 

 38. Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a szervezeti és 
működési szabályzatban, ügyrendben meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező 
személy írhat alá. Külső szervhez vagy személyhez kiadmányt csak hitelesen lehet 
továbbítani. Nem minősül kiadmánynak az elektronikus visszaigazolás, a fizetési 
azonosítóról és az iktatószámról szóló elektronikus tájékoztatás, valamint az Iratkezelési 
Szabályzatban meghatározott egyéb dokumentumok. 
 39. Az irat akkor hiteles kiadmány, ha: 

- azt az illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláírja, vagy a kiadmányozó neve mellett az 
„s. k.” jelzés szerepel, a hitelesítéssel felhatalmazott személy azt aláírásával igazolja, 
továbbá 

- a kiadmányozó, illetve a felhatalmazott személy aláírása mellett a szerv hivatalos 
bélyegzőlenyomata szerepel. 
Nyomdai sokszorosítás esetén elegendő 

- a kiadmányozó neve mellett az „s. k.” jelzés, vagy a kiadmányozó alakhű aláírás mintája 
és 

- a kiadmányozó szerv bélyegzőlenyomata. 
Az intézménynél keletkezett iratokról az iratot őrző szervezeti egység vezetője, vagy 

ügyintézője hitelesítési záradékolással jogosult papíralapú és elektronikus másolatot is 
kiadni. 
 40. A kiadmányozáshoz használt bélyegzőkről, érvényes aláírás-bélyegzőkről és a 
hivatalos célra felhasználható elektronikus aláírásokról nyilvántartást kell vezetni. 

Az intézmény bélyegzői: a körbélyegző, kis körbélyegző, fejbélyegző, valamint „A szakmai teljesítést 

igazolom”, „Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat”, „Hozzájárulok gyermekem 



Újbudai Bocskai István Általános Iskola                         Szervezeti és Működési Szabályzat 2018. 

55 
 

személyes okmányainak másolásához”, „Hozzájárulok személyes okmányaim másolásához és adataim 

jogviszonyommal kapcsolatos kezeléséhez” bélyegzők. Használatukat, a használatukra jogosultak 

személyét a bélyegző használati szabályzat tartalmazza. 

Expediálás 

 41. A kiadmányozott iratokat az érintett címzetthez, címzettekhez továbbítani kell. Az 
iratkezelőnek ellenőriznie kell, hogy a hitelesített iratokon végrehajtottak-e minden kiadói 
utasítást, és a mellékleteket csatolták-e. E feladat elvégzése után dokumentálni kell a 
nyilvántartással, továbbítással kapcsolatos információkat. 
 42. A küldeményeket a továbbítás módja szerint kell csoportosítani (posta, külön 
kézbesítő, futárszolgálat stb.). 

Irattározás 

  43. Az irattárba adást és az irattári anyag kezelését dokumentáltan, visszakereshetően 
kell végezni. 
 44. Átmeneti irattárba lehet elhelyezni az elintézett, további érdemi intézkedést nem 
igénylő, kiadmányozott, irattári tételszámmal ellátott ügyiratokat. 
 45. Irattárba helyezés előtt az ügyintézőnek az ügyirathoz - ha eddig nem történt meg 
- hozzá kell rendelnie (papíralapú irat esetén rávezetnie) az irattári tételszámot, és meg kell 
vizsgálni, hogy az előírt kezelési és kiadási utasítások teljesültek-e. A feleslegessé vált 
munkapéldányokat és másolatokat az ügyiratból ki kell emelni, és a selejtezési eljárás 
mellőzésével meg kell semmisíteni. Ezt követően be kell vezetni az iktatókönyv megfelelő 
rovatába az irattárba helyezés időpontját, és el kell helyezni az irattári tételszámnak 
megfelelő gyűjtőbe. 
 A központi irattárba csak lezárt évfolyamú, segédkönyvekkel ellátott ügyiratok adhatók le. 
 46. Az intézmény dolgozói az érvényes szervezeti és működési szabályzatban rögzített 
jogosultságuk alapján az irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek iratokat. A 
kölcsönzést utólagosan is ellenőrizhető módon, dokumentáltan kell végezni. Papíralapú 
iratok esetében az irattárból kiadott ügyiratról ügyiratpótló lapot kell készíteni, amelyet 
mint elismervényt az átvevő aláír. Az aláírt ügyiratpótló lapot a kölcsönzés ideje alatt az 
irattárban az ügyirat helyén kell tárolni. 

Selejtezés 

 47. Az ügyiratok selejtezését az intézményvezető által kijelölt legalább 3 tagú 
selejtezési bizottság javaslata alapján lehet elvégezni az irattári tervben rögzített őrzési idő 
leteltével. 

 Az iratselejtezésről a selejtezési bizottság tagjai által aláírt, és a szerv körbélyegzőjének 
lenyomatával ellátott selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet iktatás után 2 
példányban az illetékes levéltárhoz kell továbbítani, a selejtezés engedélyezése végett. 

A levéltár az iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési 
jegyzőkönyv visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi. 

A megsemmisítésről a szerv vezetője az adatvédelmi és biztonsági előírások 
figyelembevételével gondoskodik. 
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Levéltárba adás 

 48. A levéltár számára átadandó ügyiratokat az ügyviteli segédletekkel együtt nem 
fertőzött állapotban, levéltári őrzésre alkalmas savmentes dobozokban az átadó költségére 
az irattári terv szerint, átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében, annak mellékletét képező 
átadási egység szerinti (doboz, csomag stb.) tételjegyzékkel együtt, teljes, lezárt 
évfolyamokban kell átadni. A visszatartott ügyiratokról külön jegyzéket kell készíteni. Az 
átadási jegyzéket és a visszatartott iratokról készített jegyzéket - a levéltárral egyeztetett 
módon - elektronikus formában is át kell adni. 

IV. Fejezet 

Hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme 

 49. Az iratokkal és az azok kezeléséhez alkalmazott gépi adathordozókkal kapcsolatban 
minden esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi intézkedésekről. Biztosítani kell az 
illetéktelen hozzáférés megakadályozását mind a papíralapú, mind a gépi adathordozó 
esetében. 

Az intézmény alkalmazottai csak azokhoz az - akár papíralapú, akár gépi adathordozón 
tárolt - iratokhoz, illetőleg adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre munkakörük ellátásához 
szükségük van, vagy amelyre az illetékes vezető felhatalmazást ad. A hozzáférési 
jogosultságot folyamatosan naprakészen kell tartani. 

 50. Az iratokhoz a kiadmányozó döntése alapján az alábbi kezelési utasítások 
alkalmazhatók: 

a) „Saját kezű felbontásra!”, 
b) „Más szervnek nem adható át!”, 
c) „Nem másolható!”, 
d) „Kivonat nem készíthető!”, 
e) „Elolvasás után visszaküldendő!”, 
f) „Zárt borítékban tárolandó!” (a kezelésére vonatkozó utasítások megjelölésével.), 
g) valamint más, az adathordozó sajátosságától függő egyéb szükséges utasítás. 
Az előzőekben meghatározott kezelési utasítások nem korlátozhatják a közérdekű 

adatok megismerését. 

V. Fejezet 

Egyéb rendelkezések 

 51. Az iratkezelés rendszerét csak a naptári év kezdetén lehet megváltoztatni. 
 52. Ha az intézmény jogutódlással szűnik meg, az el nem intézett, folyamatban lévő 
ügyek iratait, továbbá az irattárat a jogutód veszi át. Az el nem intézett, folyamatban lévő 
ügyeket a jogutód iktatókönyvébe kell vezetni. Az irattár átvételéről jegyzőkönyvet kell 
készíteni, melynek egy példányát meg kell küldeni az illetékes levéltárnak. 
  53. Ha az intézmény jogutód nélkül szűnik meg, az intézmény vezetője a fenntartó 
intézkedésének megfelelően gondoskodik az 52. pontban felsorolt feladatok ellátásáról. A 
jogutód nélkül megszűnő intézmény irattárban elhelyezett iratainak jegyzékét - az iratok 
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elhelyezésével kapcsolatos intézkedésről szóló tájékoztatást - az intézmény vezetője 
megküldi az illetékes levéltárnak. 

. 

VI. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 54. Ez az iratkezelési szabályzat 2018. augusztus 31-én lép hatályba. 
 55. Ezen iratkezelési szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a korábbi iratkezelési 
szabályzatok hatályukat vesztik. 

 
Kelt: 
 
(intézményvezető aláírása) 
(körbélyegző lenyomata) 
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ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 
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. 

 

Szabályzatunk az Európai Unió és a Tanács által elfogadott, a személyes adatok 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletében, más néven általános 

adatvédelmi rendeletben (General Data Protection Regulation, rövidítve: GDPR) foglaltak 

betartásával készült. 

 

1.1  Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja 

 

Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat 

határozza meg, amely iratkezelési szabályzatunk részét képezi. Adatkezelési szabályzatunk 

az alábbi jogszabályok alapján készült: 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 

 a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

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

Adatkezelési szabályzatunk legfontosabb céljai az alábbiak: 

 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény végrehajtásának biztosítása, 

 az Európai Unió és az Európa Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló uniós rendeletében meghatározott 

előírásoknak történő megfelelés, 

 az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése, 

 azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az intézménnyel 

jogviszonyban állókkal, amelyeket az iskola tanulóiról, munkavállalóiról az 

intézmény nyilvántart, 

 az adattovábbításra meghatalmazott munkavállalók körének rögzítése, 

 az adatok továbbítási szabályainak rögzítése, 

 a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása, 

 az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének közlése 

 a szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések meghatározása. 
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Összefoglalva 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 elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 

 

Az Újbudai Bocskai István Általános Iskola működésére vonatkozó adatkezelési 

szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület 2018. nvember 

27-i értekezletén elfogadta. 

 

Az elfogadást megelőzően a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési 

jogát gyakorolta a Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat, amelyet a zárófejezetben 

aláírásukkal igazolnak. 

 

Adatkezelési szabályzatunkat a tanulók, szüleik megtekinthetik az iskola honlapján, 

valamint az igazgatói irodában. Tartalmáról és előírásairól a tanulókat és szüleiket szervezett 

formában tájékoztatni kell, egyéb esetekben az igazgató ad felvilágosítást. 

 

1.3 Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya 

 

a) Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény igazgatójára, vezetőire, 

pedagógusaira, valamennyi munkavállalójára és tanulójára nézve kötelező érvényű. 

 

b) Módosított adatkezelési szabályzatunk a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép 

hatályba, és határozatlan időre szól. 

 

c) Adatkezelési szabályzatunkat tanulói jogviszony létesítése 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 az iskolába való jelentkezéstől kezdődően legfeljebb a tanulói jogviszony 

megszűnését követő harmadik év december 31-ig terjed. 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. 

 

d) Adatkezelési szabályzatunkat a munkaviszonyt létesítő, a munkaviszonyban álló 

munkavállaló köteles tudomásul venni, erről a Munka törvénykönyve 46.§ (1) szakasza 



Újbudai Bocskai István Általános Iskola                         Szervezeti és Működési Szabályzat 2018. 

60 
 

szerint készült írásos tájékoztatóban tájékoztatni kell. A munkavállalók adatainak kezelése a 

jogviszony kezdetétől a jogviszony megszűnését követő ötödik év december 31. napjáig 

terjedhet. Kivételt képeznek ez alól a jogszabályok által kötelezően megőrzendő 

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

munkaviszonnyal kapcsolatos adatok – a jogszabályi előírások szerint – nem selejtezhetők. 

 

2.  Az intézményben nyilvántartott adatok köre 

 

A Közoktatás Információs Rendszerében, valamint az intézményben nyilvántartott 

adatok körét a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41-44.§-ai rögzítik. 

Ezeket az adatokat kötelezően nyilván kell tartani az alábbiak szerint. 

 

2.1 A munkavállalók adatainak kezelése 

 

2.1.1 A Közoktatás Információs Rendszerében az adatkezelő a köznevelési törvény 44.§ (3) 

c-f) szakaszai, valamint a 44. § (7) bekezdésének elrendelése alapján kezeli a jogszabály által 

meghatározott alábbi munkavállalói adatokat: 

 

a) nevét, anyja nevét, nemét, állampolgárságát, 

b) születési helyét és idejét, 

 c) oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát, 

 d) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény 

nevét, a diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, 

szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, PhD vagy más tudományos fokozat 

megszerzésének idejét, 

e) munkaköre megnevezését, 

f) munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját, 

g) munkavégzésének helyét, 

h) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét, 

i) vezetői beosztását, 

j) besorolását, 

k) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát, 

l) munkaidejének mértékét, 
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m) tartós távollétének időtartamát, 

n) lakcímét, 

o) elektronikus levelezési címét, 

p) előmenetelével, pedagógiai-szakmai ellenőrzésével, pedagógus-

továbbképzési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos adatok közül 

pa) a szakmai gyakorlat idejét, 

pb) esetleges akadémiai tagságát, 

pc) munkaidő-kedvezményének tényét, 

pd) minősítő vizsgájának kinevezési okmányban, munkaszerződésben rögzített 

határidejét, 

 pe) minősítő vizsgájának, minősítő eljárásra történő jelentkezésének 

időpontját, a minősítő vizsga és a minősítési eljárás időpontját és eredményét, 

pf) az alkalmazottat érintő pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

időpontját, megállapításait 

 

2.1.2 Az intézmény kezeli a munkavállalással és alkalmassággal 

kapcsolatos adatokat 

 

A köznevelési törvény 41.§ (2), valamint 44.§ (2) bekezdései és a Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló törvény 5. sz. mellékletében foglalt közalkalmazotti alapnyilvántartásra 

vonatkozó rendelkezések alapján a munkavállalók alábbi adatait kezeljük az intézményben: 

a)  neve, leánykori neve, 

b)  születési ideje és helye, anyja neve 

c)  oktatási azonosító száma, pedagógus igazolványának száma 

d)  családi állapota, gyermekei születési ideje, egyéb eltartottak száma, az eltartás 

kezdete 

e)  állampolgárság; 

f)   TAJ száma, adóazonosító jele 

g)  a munkavállaló bankszámlájának száma 

h)  családi állapota, gyermekeinek születési ideje 

i)   állandó lakcíme és tartózkodási helye, telefonszáma; e-mail címe 
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j)   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, FEOR-száma, 

-  a munkavállaló minősítésének időpontja és tartalma, 

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

-  a munkavállaló egészségügyi alkalmassága, 

-  alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek, 

-  munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, 

munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre 

kötelezés, 

-  munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat 

terhelő tartozás és annak jogosultja, 

-  szabadság, kiadott szabadság, 

-  a munkavállaló részére történő kifizetések és azok jogcímei, 

-  a munkavállaló részére adott juttatások és azok jogcímei, 

-  a munkavállaló munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei, 

-  a többi adat az érintett hozzájárulásával. 

 

Jogszabályi felhatalmazás nélkül kezeli az intézmény a pedagógusok és más munkavállalók 

fényképét az iskola honlapján és kiadványaiban való felhasználás érdekében. Amennyiben 

az intézmény valamely munkavállalója ehhez nem kíván hozzájárulni, azt szóban vagy 

írásban jelezni köteles az intézmény vezetője számára  

2.2 A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai 

 

2.2.1 Az Oktatási Hivatal kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében nyilvántartott, a 

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 44. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az 

intézmény tanulói, illetőleg az intézménybe felvételüket, átvételüket kérő tanulók esetében 

az alábbi adatokat: 
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A tanuló:  

a) nevét,  

b) nemét, 

c) születési helyét és idejét, 

d) társadalombiztosítási azonosító jelét, 

e) oktatási azonosító számát, 

f) anyja nevét, 

g) lakóhelyét, tartózkodási helyét, 

h) állampolgárságát, 

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

j) diákigazolványának számát, 

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

szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét, 

l) jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét,  

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

n) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot, 

o) nevelésének, oktatásának helyét, 

p) tanulmányai várható befejezésének idejét, 

r) évfolyamát. 

 

2.2.2 Az intézmény kezeli a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos alábbi adatokat 

 

Az intézmény a köznevelési törvény 41. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a 

tanuló alábbi adatait tartja nyilván: 

a) a tanuló neve,  

születési helye és ideje,  

neme,  

állampolgársága,  

lakóhelyének, tartózkodási helyének címe,  

társadalombiztosítási azonosító jele,  
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nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, 

száma, 

 

b) szülője, törvényes képviselője neve,  
lakóhelye,  

tartózkodási helye,  

telefonszáma, 

 

c) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok, 

d) a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok 

 

da) felvételével kapcsolatos adatok, 

db) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, 

dc) jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, 

dd) a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 

de) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok, 

df) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

dg) a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma, 

dh) mérési azonosító, 

 

e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok: 

 

ea) a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok, 

eb) a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, 

vizsgaadatok, 

ed) a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

ee) a tanuló diákigazolványának sorszáma, 

ef) a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, 

eg) évfolyamismétlésre vonatkozó adatok, 

eh) a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka, 

f) az országos mérés-értékelés adatai. 
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Az Nkt. 41. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az intézmény nyilvántartja 

azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított kedvezményekre való 

igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok 

kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való 

jogosultsága. 

 

2.3 Az iskolai eseményeken készült fényképek kezelése 

 

Az intézményben szervezett iskolai és egyházi eseményekről szóló tájékoztatás érdekében 

az intézmény honlapján és kiadványaiban az eseményekről fényképeket tesz közzé, 

amelyeken tanulók vagy tanulók csoportjai szerepelhetnek.  Amennyiben az intézmény 

tanulója vagy annak gondviselője úgy nyilatkozik, hogy nem kíván szerepelni az iskola által 

készített fényképeken, azt a gondviselő aláírásával ellátott nyilatkozatban kell jelezni az 

intézmény vezetője számára. 

2.4 A tanulók személyes vagy különleges adatainak célhoz kötött kezelése 

 

A tanulók, szülők személyes vagy a tanulók különleges adatai közül az iskolai 

munkaszervezés és a tanulók érdekében a kötelezően nyilvántartandó adatok mellett célhoz 

kötötten kezeljük továbbá az alábbi adatokat: 

 a tanulók és a szülők e-mail címe a hatékony kapcsolattartás érdekében, 

 a tanuló esetleges speciális táplálkozására vonatkozó különleges adatok a kirándulások, 

projektek étkeztetésének megszervezése érdekében, 

 a diákok felekezeti hovatartozására, megkeresztelésére vonatkozó adatok a 

hittan csoportok szervezése érdekében, 

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására vonatkozó adatok az 

ingyenes vagy kedvezményes juttatások megállapítása érdekében, 

a tanulók szüleit az első szülői értekezleten, valamint az elektronikus napló útján 

tájékoztatjuk, hogy amennyiben az itt felsorolt adatok célhoz kötött kezeléséhez 

hozzájárulását adja, ezt aláírásával kell megerősítenie. A tájékoztatásnak ki kell terjednie 

arra, hogy a tanuló gondviselője kérheti az e fejezetben felsorolt személyes vagy 

különleges adatok kezelésének mellőzését. Ebben az esetben az e fejezetben ismertetett 

adatok kezelését a szóban forgó tanuló vonatkozásában 8 napon belül meg kell szüntetni. 

 

Tájékoztatni kell a szülőket, hogy az intézmény honlapján a „Dokumentumok” 

menüben megtalálható az intézmény adatkezelési szabályzata. 
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3. Az adatok továbbításának rendje 

 

A köznevelési törvény 44. § (14) bekezdésében meghatározottak szerint a KIR 

adatkezelője a nyilvántartott, a 44. § (5), (7) és (8) bekezdésben meghatározott adatokat 

továbbíthatja adategyeztetés céljából annak a köznevelési intézménynek, amellyel a 

gyermek, tanuló, alkalmazott, óraadó jogviszonyban áll, és amely az oktatásért felelős 

miniszter által jóváhagyott iskolaadminisztrációs rendszert használ. 

 

3.1 A pedagógusok adatainak továbbítása 

 

Az intézmény munkavállalóinak a 2.1 fejezet szerint nyilvántartott adatai továbbíthatók 

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

önkormányzatnak, a közneveléssel összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási 

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 (a továbbiakban: Nkt.) 44. § (6)–(6b) és (9) bekezdései 

rögzítik. Ennek legfontosabb és iskolánkban leggyakoribb eseteit közöljük az alábbiakban: 

 

A tanulók adatai az Nkt. 41. § (5)-(8) bekezdésben meghatározottak szerint – a 

személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával – továbbíthatók: 

 

a) fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, a közneveléssel összefüggő igazgatási 

tevékenységet végző államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére 

valamennyi adat, 

 

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

sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményei 

és az intézmény között 

 

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

kiállításához szükséges valamennyi adat,e) a tanuló iskolai felvételével, átvételével 

kapcsolatosan az érintett iskolához, középfokú intézménybe történő felvétellel 

kapcsolatosan az érintett intézményhez és vissza; 

 

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

egészségügyi állapotának megállapítása céljából az alábbi adatok: a tanuló neve, 

születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási 

azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője 

lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, az óvodai, iskolai egészségügyi 

dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok az egészségi 

állapotának megállapítása céljából az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot 

ellátó intézménynek, 

 

g) a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a tanuló neve, 

születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes 

képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és 

telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt 

figyelmet igénylő 

gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének feltárása, 

megszüntetése céljából 

 

e) az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe 

vehető állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére, 

 

f) az ingyenes tankönyvellátáshoz szükséges adatai a tankönyvforgalmazóhoz, 

 

g) az állami vizsgája alapján kiadott bizonyítványainak adatai a bizonyítványokat 

nyilvántartó szervezetnek a bizonyítványok nyilvántartása céljából, továbbá a 

nyilvántartó szervezettől a középfokú felvételi kérelmeket nyilvántartó 

szervezethez, 

4.  Az adatkezeléssel foglalkozó munkavállalók körének és feladatainak meghatározása 

 

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 

gazdaságvezetőt és az iskolatitkárt hatalmazza meg. 
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A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézmény 

igazgatója személyesen vagy – utasítási jogkörét alkalmazva – saját felelősségével látja el. 

 

Az igazgató személyes feladatai: 

 a 2.1 és 2.2 fejezetekben meghatározott adatok kezelésének rendszeres ellenőrzése, 

 a 2.1 és 2.2 fejezetekben meghatározott adattovábbítás rendszeres ellenőrzése, 

 a 2.2.2 fejezet e) szakaszában meghatározottak közül a magatartás, szorgalom és 

tudás értékelésével kapcsolatos adatok továbbítása iskolaváltás esetén az új 

iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének, 

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 2.2.2 fejezet 
e), f) 

 szakaszaiban meghatározott adatok kezeléséért, 

 a 2.2.2 fejezet e), f) szakaszaiban szereplő adattovábbításért. 
 

Iskolatitkár: 

 tanulók adatainak kezelése a 2.2 fejezetben meghatározottak szerint, 

 a pedagógusok és más munkavállalók adatainak kezelése a 2.1. 

fejezetben meghatározottak szerint 

 a tanulók felvételire vonatkozó adatainak kezelése a 2.2.2 e) szakasza szerint, 

 adatok továbbítása a 2.2.2 f) szakaszában meghatározott esetben 

 az adatvédelmi tisztviselő feladatkörének ellátása, az adatkezeléssel kapcsolatos 

tájékoztatás, problémakezelés 

 az adatkezelői feladatkörért azonban személyes felelősséggel tartozik az alábbi 
körben, 

 a 2.1 fejezetben meghatározott munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra 
vonatkozó összes adat kezelése, 

 a pedagógusok és munkavállalók adatainak kezelése a 2.1.2 szerint, 

 a pedagógusok és munkavállalók személyi anyagának kezelése, 

 a  2.1.2  fejezetben  részletezett  adatok  továbbítása  a  3.1  fejezetben  
meghatározott esetekben 

 a pedagógusok erkölcsi bizonyítványának nyilvántartása a 2.1.2 g) szakasza szerint, 

 kezeli a munkavállalók bankszámlájának számát. 
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Osztályfőnökök: 

 a 2.2.2 fejezet e) szakaszában szereplők közül az alábbiakat: a magatartás, szorgalom 

és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon belül, a 

nevelőtestületen belül, a szülőnek, 

 a 2.2.2 fejezet df) szakaszában meghatározott tanulói baleseteket a tudomásszerzés 

napján köteles továbbítani a munkavédelmi felelősnek. 
 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: 

 a 2.2.2 fejezet e) szakaszában szereplő adatok, 

 a 2.2.2 fejezet d) szakaszában szereplő adattovábbítás. 
 

Munkavédelmi felelős: 

 2.2.2 fejezet df) szakaszában meghatározott nyilvántartás vezetése és az adatok 

jogszabályban előírt továbbítása 

Iskolapszichológus: 

A szülő írásbeli önkéntes hozzájárulása esetén a gyermek testi vagy pszichikai 
egészségi állapotára vonatkozó személyes adatok. 

 

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 

rendszerrel is vezethetők. Az oktatásért felelős miniszter az elektronikus módszert 

kötelezően is elrendelheti. 

 

5.2 Az munkavállalók személyi iratainak vezetése 

 

5.2.1 Személyi iratok 

Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával 

keletkezett – adathordozó, amely a munkaviszony létesítésekor, fennállása alatt, 

megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a munkavállaló személyével 

összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. 
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A személyi iratok köre az alábbi: 

a munkavállaló személyi anyaga, 

 a munkavállaló tájékoztatásáról szóló irat.1
 

 a munkavállalói jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (pl. illetményszámfejtéssel 

kapcsolatos 

iratok), 

a pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos iratok és adatok, 

 a munkavállaló bankszámlájának száma 

a munkavállaló saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó 

iratok. 

 

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

a közokirat vagy a munkavállaló írásbeli nyilatkozata, 

a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése, 

bíróság vagy más hatóság döntése, 

jogszabályi rendelkezés. 

 

5.2.3 A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak: 

az intézmény vezetője és helyettesei, 

az iskolatitkár mint az adatkezelés végrehajtója, valamint adatvédelmi tisztviselő 

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

saját kérésére az érintett munkavállaló. 

 

5.2.4    A személyi iratok védelme 

 

A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek: 

az intézmény igazgatója 

az adatok kezelését végző iskolatitkár. 
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A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 

valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton 

vagy egyéb 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. 

 

5.2.5 A személyi anyag vezetése és tárolása 

 

A munkaviszony létesítésekor az iskolatitkár gondoskodik a munkavállaló személyi 

anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint 
kezeli. A személyi anyagban az 5.2.1 fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem 
tárolható. 

A személyi anyagot tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az 

e célra személyenként kialakított gyűjtőben zárható irodában kell őrizni. 

 

A személyi anyag része a munkavállalói alapnyilvántartás. A számítógéppel 

vezetett munkavállalói alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő esetekben: 

a munkaviszony első alkalommal való létesítésekor, 

a munkaviszony megszűnésekor, 

ha a munkavállaló adatai lényeges mértékben megváltoztak. 

 

A munkavállaló az adataiban bekövetkező változásokról nyolc napon belül köteles 

tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok 

átvezetéséről. 

 

A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az intézmény vezetője a 

felelős. Utasításai és a munkavállalók munkaköri leírása alapján az anyag karbantartását az 

iskolatitkár végzi. 

 

5.3 A tanulók személyi adatainak vezetése 

 

5.3.1 A tanulók személyi adatainak védelme 
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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 a 2.2 fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható. 

Kivételt képeznek azok a személyes vagy különleges adatok, amelyeknek a tanuló vagy az 

intézmény érdekében történő intézményi kezeléséhez a szülő írásban hozzájárult. A 

személyi adatokat osztályonként csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni: 

összesített tanulói nyilvántartás, 

törzskönyvek, 

bizonyítványok, 

beírási napló, 

osztálynaplók, 

a diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma. 

 

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. Az összesített tanulói nyilvántartás a következő adatokat tartalmazhatja: 

 



Újbudai Bocskai István Általános Iskola                         Szervezeti és Működési Szabályzat 2018. 

73 
 

 a tanuló neve, osztálya, 

 a tanuló azonosító száma, diákigazolványának száma, 

 születési helye és ideje, anyja neve, 

 állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma, 

 a tanuló általános iskolájának megnevezése. 
 

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

nyilvántartás minden év szeptember 1-jéig első alkalommal papír alapon készül, majd a 

továbbiakban digitális módszerrel vezethető. A számítógéppel vezetett tanulói nyilvántartás 

folyamatosan pontos és teljes vezetéséért az iskolatitkár felelős. Tárolásának módjával 

biztosítani kell, hogy az adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. Az elektronikus 

formában vezetett tanulói nyilvántartás másodpéldányban történő tárolását biztosítani kell. 

 

A tanuló és szülője a tanuló adataiban bekövetkező változásokról nyolc napon belül 

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

átvezetéséről. 

 

5.4 A szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések2 

 

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. 

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 gondviselője tájékoztatást kérhet a személyes adatok 

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

adatkezelő köteles teljesíteni. A munkavállaló, a tanuló gondviselője jogosult megismerni, 
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hogy az adatkezelés során az adatokat 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, a tanuló gondviselője vagy az intézménnyel jogviszonyban nem 

álló személy számára, akinek adatait kezeli az intézmény, kérésére az adatvédelmi 

tisztviselő 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. 

 

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 8 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. 
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5.5.3 Tájékoztatás az intézményi adatkezelés szabályairól 

 

Az intézmény honlapjának „Adatkezelés” menüpontjában megtekinthető az intézményi 

adatkezelés szabályairól szóló tájékoztató anyagok. Itt olvasható jelen adatkezelési 

szabályzat is. Az iskolai honlapon történő tájékoztatók kitérnek az intézményi adatkezelés 

azon eseteire is, amikor az adatkezeléssel érintett személy nincs jogviszonyban az 

intézménnyel, azaz személyes adatainak esetleges kezeléséhez jogszabály nem nyújthat 

felhatalmazást az intézmény számára. 

 

Az Adatkezelés menüben az intézmény megjelenteti az alábbi adatkezelési tájékoztatókat: 

 

 az e-napló belépési adatainak kezelési szabályai 

 a meghirdetett pályázatokra beérkező önéletrajzok kezelésének szabályai 

 a kérés nélkül az intézmény részére küldött önéletrajzok kezelési szabályai 

 az elektronikus üzenetküldés során kezelt adatok kezelési szabályai 
 

A fenti dokumentumok mindegyikében közöljük az intézmény adatvédelmi 

tisztviselőjének nevét és elérhetőségeit. 

 

5.5.4 A bírósági jogérvényesítés lehetősége 

 

Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett 

munkavállaló, tanuló gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az 

ügyben soron kívül jár el 

6. Záró rendelkezések 

 

Jelen adatkezelési szabályzat az intézmény iratkezelési szabályzatának 1. sz. 

mellékletét képezi. Az adatkezelési szabályzatot a nevelőtestület módosíthatja a 

jogszabályokban meghatározott és e szabályzatban jelzett közösségek véleményének 

beszerzésével és a fenntartó jóváhagyásával. 

 

Budapest, 2018. augusztus 31. 
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