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1.  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.1.  A szervezeti és működési szabályzat célja 

Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a nevelő munka zavartalan működésének 

garantálása, a köznevelési törvényben és a végrehajtási rendeletekben foglaltak érvényre juttatása. 

Az intézményi működés rendjének meghatározása mindazon rendelkezésekkel, amelyeket jogsza-

bály nem utal más hatáskörbe. A törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabb érvénye-

sülése az intézményben. 

A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdo-

kumentummal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, 

kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 

 

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

Jelen szervezeti és működési szabályzatot az iskola nevelőtestülete fogadja el. Véleménye-

zi a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat. Az SZMSZ életbe lépéséhez a fenntartó jóváhagyá-

sa szükséges. 

 A szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, az munkavállalók és más érdek-

lődők megtekinthetik munkaidőben az igazgatói irodában, továbbá az intézmény honlapján.  

 

1.3. A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya 

Az SZMSZ személyi hatálya  kiterjed  az  intézmény  alkalmazottaira,  tanulóira,  valamint  

az intézménnyel kapcsolatban álló személyekre. 

Az SZMSZ visszavonásig érvényes. 
 

2. AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI, FELADATAI 

 

2.1. Az intézmény neve, alapító okirata 

Az intézmény hivatalos neve: Váci Mihály Katolikus Általános Iskola   
 

Rövidített neve: VMKÁI  

     
Székhelye: 2760 Nagykáta, Vadász u. 1. 

 

Telephelyei: 

2760 Nagykáta Zárda u.5. (alsó tagozat) 

2760 Nagykáta Bajcsy-Zsilinszky u. 36. (SNI-tagozat) 

 

Intézménytípus: általános iskola 
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Fenntartó neve, székhelye: Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága 

2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1. 

 

Alapító okiratának azonosítója: az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának 

3578/14/54/2020. számú határozata 

Alapító okiratának kelte: 2020. február 25. 

 

Az intézmény jogállása: Önállóan működő és gazdálkodó egyházi jogi személy, képviseletét tel-

jes hatáskörben a fenntartó által kinevezett igazgató látja el. 

 

Az intézmény OM azonosító száma: 201744 

 

Az intézménybe felveendő maximális létszám: 964 fő 

 

Az intézmény működési körzete: Nagykáta város és vonzáskörzete 

 

Az intézmény bélyegzőinek lenyomata:  

 

 

 

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak:  

 

igazgató: minden tekintetben 

igazgatóhelyettesek: az igazgató távollétében teljes joggal és felelősséggel és a felelősségi körük-

be tartozó esetekben 

gazdaságvezető: felelősségi körébe tartozó esetekben 

osztályfőnökök: az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a     félévi ta-

nulmányi értesítőbe való beírásakor. 

pedagógusok: egyedi megbízás esetén 

iskolatitkár: iskolalátogatási igazolás és diákigazolványok kiállításakor 

 
2.2.  Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje 

Alaptevékenységek: 

 Szakfeladat rend szerint 

Száma Neve 

85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton  

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf.) 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, okta-

tása (1 – 4.) 

85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf.) 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, okta-

tása (5-8. évf.) 
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855911 Általános iskolai napközi otthonos nevelés 

855912 Sajátos nevelésű igényű tanulók napközi otthonos nevelése 

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

855915 Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelése 

931204 Iskolai diáksport tevékenység és támogatása 

931205 Fogyatékossággal élők iskolai diáksport tevékenysége és támogatása 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

562916 Üdülői, tábori étkeztetés (nyári napközi) 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

   

Kiegészítő tevékenység 

 

731200 Médiareklám (reklámfelület értékesítés) 

    

 

Az intézmény szervezeti egységgel, gazdálkodó szervezettel, hozzárendelt költségvetési szerv-

vel nem rendelkezik. 

 

Az intézmény vállalkozási feladatot nem végezhet. 

 

3. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSÁNAK JELLEMZŐI 

 

3.1. Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre 

Az intézmény a Váci Egyházmegyei EKIF által megállapított költségvetés alapján ön-

álló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, a köznevelési törvény és az intézményre vonatkozó 

hatályos jogszabályok előírásai szerint, az intézmény igazgatójának vezetői felelőssége mellett. Az 

intézmény a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatait az intézmény a székhelyén látja el, a fenn-

tartó által jóváhagyott költségvetési kereten belül önálló bérgazdálkodást folytat, de a gazdálko-

dással összefüggő kötelezettséget a fenntartó jóváhagyása nélkül nem vállalhat.  

Az intézmény székhelyét és telephelyeit képező épületek és telkek vonatkozásában a tu-

lajdonosi jogokat Nagykáta Város Önkormányzata gyakorolja. Nagykáta Város Önkormányza-

tával kötött 125/2012. határozatával az intézmény székhelyét és telephelyeit képező épületeket, a 

telkeket és a feladatellátáshoz szükséges ingóságot (berendezéseket, felszereléseket, taneszközöket, 

informatikai eszközöket) leltár szerint használatra az Önkormányzat átadta az intézmény számára. 

Az intézmény által vásárolt tárgyi eszközök és készletek felett tulajdonosként az intézmény vezetője 

rendelkezik. 

Az intézmény az általa használt ingatlanok tulajdonjogát nem ruházhatja át, illetve az in-

gatlanokat az illetékes tulajdonos és a fenntartó hozzájárulása nélkül nem terhelheti meg, nem 

adhatja bérbe. Az intézmény igazgatója a rábízott vagyon felhasználásáról évente beszámolót ad a 
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fenntartónak, az intézmény átmeneti szabad kapacitását az igazgató az alaptevékenység sérelme 

nélkül a fenntartó hozzájárulásával jogosult bérbe adni vagy egyéb módon hasznosítani.  

 

3.2. Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása 

Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos irányítási feladatait a gazdaságvezető látja el. 

Az intézmény önállóan rendelkezik a költségvetés kiemelt előirányzatai felett – személyi juttatá-

sok, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, felhalmozási, felújítási kiadások – vonat-

koztatásában. Az intézmény vezetőjének döntése és a munkavállalók munkaköri leírásában meg-

határozottak alapján a gazdasági ügyintézők érvényesítésre, szakmai teljesítés igazolására, a téríté-

si díjak beszedésére, a házipénztár kezelésére jogosultak. Az intézmény vezetője és helyettesei 

kötelezettségvállalási és utalványozási joggal rendelkeznek; ellenjegyzésre a gazdaságvezető jo-

gosult. Ellenjegyzési jogával élve aláírásával igazolja, hogy a kiemelt előirányzatok feletti rendel-

kezés gazdasági szempontból jogszerű, valamint a teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendel-

kezésre áll.  

 

3.3. Az intézményi tevékenységek forrásai 

 Az intézmény – alapító okiratban meghatározott – alap- és kiegészítő tevékenységeinek for-

rásait, fő kiadási- és bevételi előirányzatait a fenntartó költségvetési irányelvei határozza meg. 

A tevékenységek elsődleges forrásai a költségvetési rendeletben meghatározott: 

a) fenntartói támogatás, 

b) intézményi saját bevételek. 

c) meghatározott célra átvett pénzeszközök és támogatások, 

d) bérleti díjak. 

 

3.4. Intézményi költségvetés tervezése és végrehajtása 

 Intézményi költségvetés – fenntartó által meghatározott keretek közötti – tervezéséért és 

végrehajtásáért az igazgató a felelős. Az éves költségvetés tervezése a jogszabályok és a fenntartó 

által meghatározott szempontok alapján, és az általuk meghatározott időben történik. 

A költségvetés tervezésének területei: 

a) a feladatellátáshoz szükséges létszám tervezése 

b) intézményi saját bevételek tervezése: 

  intézményi ellátási díjak (tanulók étkezési-térítési díjai), 

  alkalmazottak térítése, 

  bérleti díjak 

c) fenntartói támogatás tervezése a fenntartó által meghatározott mértékben 
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d) kiadások tervezése a fenntartó által meghatározott mértékben és számítási mód alapján: 

  személyi juttatások, 

  intézmény üzemeltetésének kiadásai, 

  vásárolt élelmezés, 

  karbantartás, 

  egyéb dologi – működési – kiadások 

e) járulékok tervezése a jogszabályok és a fenntartó által meghatározott mértékben és számítási 

mód alapján. 

Az éves költségvetés végrehajtása a költségvetésben jóváhagyott előirányzatok felhasználása terü-

letén biztosítja a(z): 

a) tervszerű és jogszerű felhasználást, 

b) fenntartó által meghatározott szempontok érvényesülését, 

c) intézményi feladatok ellátásának feltételeit, 

d) takarékos gazdálkodást. 

 

3.5. Az előirányzatok kereteinek betartása 

 A költségvetés teljesítése során az iskola gazdálkodásának biztosítania kell, hogy a jóváha-

gyott előirányzatok felhasználása a költségvetésben meghatározott kereteket ne lépje túl. 

Az előirányzatok felhasználásáról a gazdaságvezetővel együttműködve az igazgató: 

a) negyedévente elemzi a bevételi és kiadási előirányzatok időarányos teljesülését, 

b) az előirányzatoktól történő indokolatlan eltérés esetén meghozzák a szükséges intézkedéseket.  

 Indokolt esetben az előirányzatok módosításáról az igazgató a fenntartónál intézkedést kez-

deményez. 

 

3.6. Az anyagi kötelezettségvállalás és utalványozás rendje 

 Az anyagi kötelezettségvállalás a jóváhagyott – és rendelkezésre álló – kiadási előirányzatok 

és pénzkészlet felhasználására vonatkozó intézkedés, mely teljesülés esetén fizetési kötelezettség-

gel jár. 

 Anyagi kötelezettségvállalásra az intézmény vezetője jogosult. Az igazgató akadályoztatása 

esetén a kötelezettségvállalás mértékének meghatározásával egyidejűleg a kötelezettségvállalást 

írásban átruházhatja az általa kijelölt személynek. 

 Az utalványozás igazolása, hogy a vásárlás – beszerzés – indokolt, valamint a teljesítéshez 

szükséges pénzeszköz rendelkezésre áll. 

a) Utalványozásra az intézmény vezetője jogosult. 



Váci Mihály Katolikus Általános Iskola  Szervezeti és Működési Szabályzata 

13/132  

b) Az igazgató akadályoztatása esetén az utalványozói jogkör gyakorlója az igazgatóhelyettes. 

 

3.7. A kötelezettségvállalások célszerűségének biztosítása 

 A kötelezettségvállalások célszerűségének biztosítása érdekében, ha az nem tartozik a köz-

beszerzési törvény vagy más, a beszerzésre irányadó jogszabályi rendelkezés hatálya alá: 

a) A 20.000 Ft-ot meghaladó szolgáltatásvásárlás vagy eszközbeszerzés esetén dokumentálni kell 

a legkedvezőbb ár felkutatására irányuló törekvést (pl. hirdetések gyűjtése sajtóban, interneten, 

telefonon árajánlat kérése stb.), 

b) A 100.000 Ft-ot meghaladó szolgáltatásvásárlás vagy eszközbeszerzés esetén legalább három 

gazdálkodótól írásbeli ajánlatot kell beszerezni. 

c) Bonyolultabb megítélésű esetekben a megrendeléskor, valamint a teljesítéshez kapcsolódóan 

lehetőleg a szolgáltatás, illetve az áru műszaki tartalmára vonatkozóan szakértő (hozzáértő) véle-

ményét is be kell szerezni. 

 

3.8. A gazdálkodás folyamatba épített belső ellenőrzési rendszere 

 Az intézmény jogszerű és szabályszerű részben önálló gazdasági működését a folyamatba 

épített belső ellenőrzési rendszer működtetése segíti. A belső ellenőrzési rendszer szakmai irányí-

tásáért, valamint – szükség szerint – a külső ellenőrzések megszervezéséért felelős ellenőrzési 

vezető az igazgató. 

 A belső ellenőrzés hatékony működtetése érdekében a munkaköri leírásokban meg kell hatá-

rozni a belső ellenőrzést végzőket, különösen a leltározás területén. 

A belső ellenőrzést végzők az ellenőrzést követően: 

a) az ellenőrzött dokumentumokban az ellenőrzés tényét aláírásukkal igazolják, 

b) a tapasztalt hiányosságról szükség szerint írásos feljegyzésben értesítik az igazgatót. 

A gazdálkodással összefüggő feladatokat további önálló szabályzatok szerint látja el az isko-

la.  

4. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA 

 

4.1. Az intézmény vezetője 

 

A köznevelési intézmény felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb rendű jogszabá-

lyok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása az 

intézmény alapító okiratában megfogalmazott módon és időtartamra történik. 
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 Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálko-

dásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden 

olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

Képviseli az intézményt és kapcsolatot tart hivatalos személyekkel. Az iskola képviseleti jog-

körét átruházhatja az igazgatóhelyettesekre, a gazdasági vezetőre, meghatározott körben az iskola 

más alkalmazottaira.  

Biztosítja az intézmény működésének személyi és tárgyi feltételeit. Biztosítja a tanulók zavar-

talan munkavégzéséhez szükséges feltételeket. Gondoskodik arról, hogy az intézményi munka 

folyamataiban a kapcsolódó ellenőrzés biztosítva legyen.  

Feladatkörébe tartozik különösen: 

 az intézmény katolikus szellemének kialakítása és megőrzése, 

 az iskolai szintű munkatervek elkészítése, illetve elkészíttetése, szakkörök, diákkörök 

munkájának összehangolása, 

 a nevelőtestület vezetése, a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, jelen sza-

bályzatban és a házirendben a szükséges módosítások eszközölése, a szabályzatokban fog-

laltak betartása és betartatása, 

 a nevelőtestületi értekezletek előkészítése és levezetése, 

 a tanév beosztásának meghatározása, kirándulások engedélyezése, 

 a beiskolázás megszervezése és lebonyolítása, 

 jutalmazási és fegyelmi kérdésekben döntés, 

 a panaszok és a közérdekű bejelentések kivizsgálása, 

 óralátogatások végzése a nevelőtestület tagjai továbbképzésének biztosítása, 

 a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekben döntés, 

 munkáltatói jogok: alkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, besoro-

lás jutalmazás, fegyelmi, kártérítési jogkör gyakorlása, 

 szabadság, rendkívüli szabadság ügyében döntés, 

 felelős a nemzeti és iskolai ünnepek méltó megszervezéséért, 

 felelős az intézmény évkönyvének és honlapjának szerkesztéséért, 

 feladata a felsőbb oktatási hatóságok részére jelentések elkészítése, 

 javaslattevés kitüntetések adományozására, 

 másodállás, mellékfoglalkozás engedélyezése, 

 továbbtanulás engedélyezése, 
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 az iskolával kapcsolatos sajtóügyek és publikációk engedélyezése, 

 bel és külföldi kiküldetés engedélyezése. 

Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott 

iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egy személyben jogosult. Az 

intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével érvé-

nyes.  

 

4.1.1. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 

 

Az igazgatót távolléte esetén 

a) az igazgatóhelyettesek 

b) az igazgatóhelyettesek tartós távolléte esetén a rangidős munkaközösség-vezető 

helyettesíti. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni. 

A vezető helyettesítésére vonatkozó további előírások: 

 a helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézke-

déseket, döntéseket hozhatják meg a vezető helyett,  

 a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, ha-

laszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri le-

írásában felhatalmazást kapott,  

 a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzatai-

ban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet. 

 

4.1.2. Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök 

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

az alábbiakat. 

 az igazgatóhelyettesek számára az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát, a válasz-

tott tantárgyak meghirdetésének jogát, a tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási 

kérelmekkel kapcsolatos döntések jogát, 

 az igazgatóhelyettesek számára a tagozatukon tartandó rendezvények szervezésével kapcso-

latos tárgyalásokon az intézmény képviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos döntés jo-

gát, 

 a gazdaságvezető számára – a szóbeli egyeztetést követően – az élelmiszerszállítási szerző-

dések megkötését, a terembérleti és már bérleti szerződések megkötését, 

 a gazdaságvezető számára a gazdasági, ügyviteli és technikai alkalmazottak szabadságolási 

rendjének megállapítását, szabadságuk kiadásának jogát. 
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4.1.3. A képviselet szabályai 

Az intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát meghatározott 

esetekben átruházhatja más személyre vagy szervezetre. 

A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában – amennyiben az ügy elintézése azon-

nali intézkedést igényel – a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a szervezeti és mű-

ködési szabályzat helyettesítésről szóló rendelkezései az intézményvezető helyett történő eljárásra 

feljogosítanak. 

A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki: 

 jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében, 

 tanulói jogviszonnyal, 

 az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és fel-

bontásával, 

 munkáltatói jogkörrel összefüggésben; 

 az intézmény képviselete hivatalos ügyekben, 

 települési önkormányzatokkal való ügyintézés során, 

 állami szervek, hatóságok és bíróság előtt, 

 a fenntartó előtt, 

 intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során, 

 nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a nevelőtestülettel, a 

szakmai munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, a diákönkormányzattal, 

 más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, nemzetiségi önkormányzatok-

kal, az intézmény belső és külső partnereivel, 

 az intézmény székhelye szerinti egyházakkal, 

 munkavállalói érdekképviseleti szervekkel. 

Sajtónyilatkozatot az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére az igazgató 

vagy annak megbízottja adhat (a fenntartóval történt egyeztetés után). 

Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat tételről, annak szabá-

lyairól fenntartói, működtetői döntés vagy külön szabályzat rendelkezik. 

 

4.2. Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre 

Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.  

Az igazgató közvetlen munkatársai: 

 az igazgatóhelyettesek, 

 a gazdaságvezető. 
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 Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az 

intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen munkatársai 

az igazgatónak tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.  

 

4.2.1.  Az igazgatóhelyettesek 

Az igazgató munkáját az alábbi igazgatóhelyettesek segítik: 

 alsó tagozatot irányító igazgatóhelyettes, 

 felső tagozatot irányító igazgatóhelyettes, 

Az igazgatóhelyetteseket a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az igazgató 

bízza meg a fenntartó egyetértésével. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan idő-

re alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre szól. Az igazgatóhelyettesek fel-

adat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri 

leírásuk tartalmaz. Munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irá-

nyítása mellett végzik.  

Az intézményvezető közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak közvetlen felelős-

séggel és beszámolási kötelezettséggel.  

Jogaik és kötelességeik különösen: 

 részt vesznek a tantárgyfelosztás megtervezésében 

 figyelemmel kísérik az intézmény statisztikai jelentési kötelezettségeit, és az adatszolgálta-

tásokat határidőre teljesítik, 

 szervezik és lebonyolítják a javító-, osztályozó vizsgákat, a tanárok akadályoztatása esetén 

gondoskodnak a tanórák helyettesítéséről. Szervezik, összesítik és ellenőrzés után továbbít-

ják a fenntartónak az iskolákban jelentkező túlórákat és helyettesítéseket, 

 az igazgatóval együtt ellenőrzik az oktatási dokumentumban foglaltak betartását, a nevelő - 

oktató munkával kapcsolatos feladatok határidejének betartását, a törzslapok és naplók ve-

zetését, 

 ellenőrzik a munkaközösségek és a diákönkormányzat által szervezett versenyeken, ren-

dezvényeken való ügyelet teljesítését, 

 ellenőrzési jogkörük kiterjed a nevelői-oktatói munka eredményességének, a munkafegye-

lemnek vizsgálatára, tanórák látogatására, a tanóravédelem elvének érvényesülésére, a 

szakmai munkaközösségek felszereléseinek szabályszerű használatára, a balesetvédelmi és 

tűzrendészeti oktatásra, ennek bizonylatolására, a gyermek- és ifjúságvédelmi munkára, 

 ellátják azokat a szakmai feladatokat, amelyekkel az igazgató megbízza őket. 
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4.2.2. A gazdasági vezető 

Az iskola gazdasági vezetőjét az iskola igazgatója nevezi ki, megállapítja illetményét, gyako-

rolja felette a munkáltatói jogokat. Beszámolási és tájékoztatási kötelezettséggel tartozik az iskola 

igazgatójának.  

A gazdaságvezető szakirányú képesítéssel rendelkező személy, hatásköre és felelőssége 

kiterjed a munkaköre és munkaköri leírása szerinti feladatokra. A gazdasági iroda dolgozóinak  és 

a technikai dolgozók munkáját a gazdaságvezető irányítja.  

Az iskola igazgatója mellett aláírási jogot gyakorol a gazdasági egység pénzgazdálkodás terü-

letén.  

Felelőssége: 

 felelős a gazdasági egység Számviteli Törvényében előírt számlatükrének elkészítéséért, 

szükség szerinti módosításáért, betartásáért és betartatásáért, 

 felelős a tárgyévi költségvetés jogszerű elkészítéséért, annak maradéktalan végrehajtásáért, 

 felelős az Adótörvényben előírt adatok nyilvántartásáért, és az adóhatóságnak előírás sze-

rinti közléséért, 

 felelős a gazdasági egység munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi előírásaival kapcso-

latos gazdasági feladatok figyelemmel kíséréséért, 

 felelős a gazdasági egység időszaki és éves költségvetési beszámolójának elkészítéséért. 

Feladatai: 

 elkészíti a gazdasági egység éves költségvetését, és azt jóváhagyásra előterjeszti az iskola 

igazgatójának, 

 a költségvetést érintő évközi törvény- és rendeletmódosításról azonnal tájékoztatja az isko-

la igazgatóját, gondoskodik a gazdasági egység dolgozói bérszámfejtésének időben történő 

elkészítéséről, figyelemmel a TBK és SZJA előírásokra. 

 az éves jóváhagyott költségvetés alapján végzi a gazdasági egység pénzgazdálkodásával 

kapcsolatos teendőket, 

 a számviteli és adótörvények alapján gondoskodik a főkönyvi és analitikus könyvelés ve-

zetéséről, 

 a költségvetés évközi módosítását (szükség szerint) kidolgozza, és jóváhagyásra előterjesz-

ti az iskola igazgatójának, 

 elkészíti az időszakos jelentéseket, beszámolókat, és azokat az igényeknek megfelelően to-

vábbítja, 
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 elkészíti a Számviteli és Adótörvények alapján szükséges éves költségvetést érintő köny-

velési feladatokat, és gondoskodik azok lekönyveléséről, 

 ellenőrzi a házipénztárból kifizetésre kerülő pénzeszközök jogosságát, az ezzel kapcsolatos 

bizonylatok alaki, tartalmi és formai előírásainak betartását, 

 ellenőrzi az irányítása alá tartozó alkalmazottak munkaidejének, munkájának és munka-

rendjének betartását, 

 gondoskodik arról, hogy a gazdasági egység munkafolyamataiban a kapcsolódó ellenőrzés 

biztosítva legyen (folyamatba épített ellenőrzés), 

 A gazdaságvezető távolléte esetén helyettesítése a gazdasági ügyintéző feladata. Döntési 

jogköre – a saját munkaköri leírásában meghatározott feladatok mellett – a helyettesítendő 

munkakörrel kapcsolatos azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű 

feladatok végrehajtására terjed ki.  

 

4.3. Az iskola lelki vezetője 

Az iskola lelki vezetője az egyházközség plébánosa. Megbízását a püspöktől kapja. 

Felelőssége: 

Felelős az igazgatóval együtt az iskola katolikus szellemiségének kialakításáért és a vallásgyakor-

lás mindennapi megvalósításának irányításáért, továbbá a hittan tantárggyal kapcsolatos oktatási-

nevelési feladatok színvonalas ellátásáért. 

Jogköre: 

A római katolikus hitoktatók felett a munkáltatói jogokat gyakorolja. 

Feladata: 

 ellenőrzi a hitoktatók munkáját; 

 kapcsolatot tart az iskolában a hittan órákat ellátó más felekezetek vezetőivel; 

 gondoskodik az iskola tanárainak és tanulóinak rendszeres vallási továbbképzéséről; 

 irányítja a lelkigyakorlatok szervezését; 

 segíti a tanulók bekapcsolódását a plébániák, illetve a regionális, országos katolikus ifjúsági 

mozgalmak életébe; 

 aktívan részt vesz az iskolavezetés és a nevelőtestület munkájában; 

 gondoskodik arról, hogy az intézmény szervesen bekapcsolódjék a Római Katolikus Egyház 

liturgikus életébe. 
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4.4.  Az intézmény vezetősége 

Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő 

tevékenységét) középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. 

A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai.  

Az intézmény vezetőségének tagjai: 

 az igazgató,  

 az igazgatóhelyettesek, 

 a gazdaságvezető,  

 a szakmai munkaközösségek vezetői. 

Az intézmény vezetősége mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal 

rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, 

így az iskolaszék képviselőivel, a szülői munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat 

vezetőjével. A diákönkormányzattal való kapcsolattartás az igazgató feladata. Az igazgató felelős 

azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, meghívja a 

diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a 

diákönkormányzat véleményét be kell szerezni. 

 

4.5. Az iskola szervezeti felépítése 

Az iskola szervezeti egységei: 

 alsó tagozat 

 felső tagozat 

 SNI-tagozat 

 gazdálkodási csoport 

 

A szervezeti egység élén az alábbi felelős beosztású vezető áll: 

 alsó tagozat, - alsó tagozatos igazgatóhelyettes 

 felső tagozat, SNI-tagozat - felső tagozatos igazgatóhelyettes 

 gazdálkodási csoport - gazdasági vezető 
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SNI 

MUNKAKÖZÖSSÉG- 

VEZETŐ 

AZ ISKOLA SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE 

HITOKTATÓK 

GAZDASÁGI ÜI. 

 

TAKARÍTÓK 
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4.6. A belső kapcsolattartás rendje 

 

4.6.1. Vezetők kapcsolattartása 

 
Az iskolai vezetők és az egyes belső szervezetek közötti kapcsolattartás megvalósul: 

 a mindennapos szóbeli kapcsolattartás formájában;

 szükség esetén megtartott vezetői értekezleteken;

 az alkalmanként egy adott téma megvitatására összehívott vezetői és kibővített vezetői 

megbeszéléseken;

 az igazgató és az igazgatóhelyettes munkanapokon történő meghatározott rend szerinti 

benntartózkodása során;

 az igazgatóhelyettessel és a szakmai munkaközösség-vezetőkkel történő munkamegbeszé-

lések útján;

 az igazgató, vagy az igazgatóhelyettes részvételével zajló szakmai munkaközösségek 

munkamegbeszélésein;

 az iskolai munkatervben szereplő nevelőtestületi értekezleteken, rendezvényeken.


4.6.2. A vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje 

 

Az iskolában tanítási napokon 7.30 és 15.30 között az intézmény magasabb vezetői (igaz-

gató, igazgatóhelyettes) közül – előzetesen kialakított beosztás alapján – egyikük az iskolában 

tartózkodik, abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai rend-

szerű délutáni tanrendi foglalkozások vannak. Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek 

és aktuális feladataiknak megfelelő időben és időtartamban látják el. Amennyiben ez nem meg-

oldható, az igazgató a gazdasági vezető vagy az iskola pedagógusai közül bíz meg érdemi intéz-

kedésre jogosult alkalmazottat. 


4.6.3. Szakmai munkaközösségekkel való kapcsolattartás 

 

Az iskola vezetősége és a munkaközösségek vezetői, illetve az osztályfőnökök a munka-

tervben meghatározott időpontokban tartanak közös értekezletet. Ezek biztosítják a rendszeres 

információcserét az iskola vezetősége és a munkaközösségek vezetői, illetve az osztályfőnökök 

között. Egyszersmind biztosítják az egyes munkaközösségek és osztályfőnökök egymás közötti 

kapcsolattartását, információcseréjét is. 

A nevelési-oktatási feladatok elvégzésében: a munkaközösségeken belül a folyamatos, 

operatív kapcsolattartásért a munkaközösség vezetők felelnek. Ennek érdekében a munkaközös-

ség vezetők félévente legalább két megbeszélést tartanak. Közös álláspontot alakítanak ki a va-

lamennyi munkaközösséget érintő, olyan oktatási, nevelési és módszertani kérdésekről, melyek-
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nél célszerű egységességre törekedni iskolai szinten, például a munkaközösségi munkatervek és 

beszámolók szempontrendszere, tartalmi elemei, a minőségbiztosítás és teljesítményértékelés 

elvei, az iskolai belső szabályzatok, helyi tantervek felépítése, a tanulók beszámolási és értékelé-

si rendszerének elvei, különös tekintettel a tanulmányi idő alatti vizsgák rendjére. 

A féléves és az éves munka értékelésében: a tanévzáró elemző értekezleten a munkakö-

zösség vezetők a nevelőtestület előtt beszámolnak a munkaközösség által elvégzett munkáról, a 

feladatok teljesítéséről, ezáltal biztosítva a többi munkaközösség számára eredményeik megis-

merését. 

 
4.6.4. Diákönkormányzattal való kapcsolattartás 

 

Az iskola vezetősége, pedagógusai és a diákönkormányzat közötti kapcsolat felelőse első-

sorban a diákmozgalmat segítő tanár, aki minden DÖK vezetőségi ülésen és a közgyűléseken részt 

vesz. Az igazgató tanévenként a Diákközgyűlés értekezletein beszámol az iskola vezetősége által 

hozott fontosabb, tanulókat érintő intézkedésekről, illetve tájékozódik a diákönkormányzat mun-

kájáról. A diákönkormányzat vezetője jogosult arra, hogy a tanulókat érintő és intézkedést igénylő 

esetekben az iskolavezetés rendkívüli összehívását kezdeményezze. Szükség esetén a nevelőtestü-

leti értekezletre a diákönkormányzat képviselői meghívást kapnak. A Diákönkormányzat működé-

séhez szükséges feltételeket az iskola biztosítja. 

 

5. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ 

DOKUMENTUMOK  

Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló 

– alapdokumentumok határozzák meg: 

 az alapító okirat 

 a pedagógiai program 

 a szervezeti és működési szabályzat 

 a házirend 

 éves munkaterv 

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi do-

kumentumok: 

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

- egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje). 
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5.1.   Az alapító okirat 

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az 

intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését.  Az intézmény alapító okiratát a fenntar-

tó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja. 

 

5.2. A pedagógiai program 

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

ka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény számára a 

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

Az iskola pedagógiai programja meghatározza: 

 Az intézmény nevelési programját, ennek részeként az iskolában folyó nevelés és oktatás 

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

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

a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai foglalkozásokat és azok 

óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket. 

 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztá-

sának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezett-

ségét. 

 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló 

magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá – jogsza-

bály keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minő-

sítésének formáját. 

 a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatokat,  

 a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztályfő-

nök feladatait,  

 a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét,  

 a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rend-

jét, 

 a középszintű érettségi vizsga témaköreit. 

 a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket. 

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

dők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat. 
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A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával 

válik érvényessé. Az iskola pedagógiai programja megtekinthető az igazgatói irodában, továbbá 

olvasható az intézmény honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással szol-

gálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban. 

 

5.3. Szervezeti és működési szabályzat 

 

5.4. Házirend 

Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározott tanulói gyermeki jo-

gok gyakorlásának és – a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – a kötelezettségek vég-

rehajtásának módját, továbbá az iskola, óvoda által elvárt viselkedés szabályait. A házirend a 

nevelőtestület jóváhagyásával, a diákönkormányzat és a szülői szervezet véleményezési jogának 

gyakorlásával, a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A házirend megtekinthető az intéz-

mény honlapján, a könyvtárban, az intézményvezetőségnél, az osztályfőnököknél, a diákönkor-

mányzatot segítő tanárnál, a szülői szervezet vezetőjénél. 
 
 

5.5.  Az éves munkaterv 

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

figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a nevelési 

célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott 

cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.  

Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó érte-

kezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be kell sze-

rezni az iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét. A munkaterv egy példá-

nya az informatikai hálózatban elérhetően a tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét az 

intézmény weblapján és az iskolai hirdetőtáblán is el kell helyezni. 

 

5.6. Belső szabályzatok 

 

Az iskola működéséhez további belső szabályzatok szükségesek. Ezeket rendszeresen felül 

kell vizsgálni. Egy-egy példányuk megtalálható az adott témáért felelősnél és az irattárban. Ezek 

a belső szabályzatok a következők: 

 munkavédelmi szabályzat

 tűzvédelmi szabályzat

 iratkezelési szabályzat

 tankönyvellátási szabályzat
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Az iskola működését meghatározó dokumentumok első eredeti, aláírt példányai az iratke-

zelési szabályzat szerint irattárazásra kerülnek. 

 

6. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 
 

6.1.A tanév helyi rendje 

 
A tanév szeptember elsejétől augusztus 31-éig tartó időszak.  

A tanítási év – ha a törvény másként nem rendelkezik - minden év szeptember első munkanapján 

kezdődik, és minden év június 15-ig tartó szorgalmi időszak. A tanítási év ünnepélyes tanévnyitó 

Veni Sancte-val, tanévnyitó ünnepséggel kezdődik és Te Deum-mal, ünnepélyes tanévzáróval ér 

véget. 

A tanítási év helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg a tanévnyitó érte-

kezleten, amit a munkatervben rögzítenek. A tanévnyitó értekezleten döntenek a nevelő és oktató 

munka lényeges tartalmi változásairól, iskolai szintű rendezvények és ünnepélyek, tantestületi 

értekezletek tartalmáról és időpontjáról, a tanítás nélküli munkanapok időpontjáról, valamint 

programjáról, az éves munkaterv jóváhagyásáról. 

A tanév helyi rendjét, az intézmény rendszabályait és a balesetvédelmi előírásokat az osz-

tályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, szeptemberben az első szülői értekez-

leten pedig a szülőkkel. 

 

6.2 A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 

 
A nevelés és az oktatás a pedagógiai program, a helyi tantervek, valamint a tantárgyfelosz-

tással összhangban levő heti órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével, a kijelölt tanter-

mekben. A tanítási órák időtartama 45 perc.  

A tanítási órán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása után szervez-

hetők. A bemutató órák és foglalkozások tartásának rendjét és idejét a munkaközösségi vezető 

javaslata alapján a munkaterv rögzíti. 

A tanítási órák látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden 

egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem 

zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató vagy helyettese tehetnek. 

A kötelező orvosi és fogorvosi vizsgálatok az igazgatóhelyettes által előre engedélyezett időpont-

ban és módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást minél kevésbé zavarják. 
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A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb 

szünet időtartamát, a csengetési rendet a házirendben meghatározottak szerint kell alkalmazni. 

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

kialakított ügyeleti rend biztosítja a tanulók felügyeletét. Az ügyeleti beosztást órarendhez igazod-

va kell meghatározni. Az ügyeletes tanár figyelemmel kíséri a tanulók viselkedését, a folyosókon 

a tisztaság megőrzését és a dohányzási tilalom megtartását. Baleset esetén intézkedik. 

 

6.3 A tanulóknak a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje 

Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig alsó tagozaton 7:00 órától 18:00 óráig, 

fölső tagozaton 7:00 órától 19:00 óráig vannak nyitva. Ettől való eltérést eseti kérések alapján az 

igazgató 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 zár-

va kell tartani. 

Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában. 

Alsó tagozatos gyermeket vagy a szülő, vagy - írásos engedéllyel rendelkező - hozzátartozó vihet 

haza. Felső tagozatos gyermeket csak a szülők írásos engedélyével lehet tanítási időben elkérni. 

A tanítás nélküli munkanapok rendezvényein, tanulmányi kirándulásokon, múzeum- és 

színházlátogatásokon, valamint egyéb rendezvényeken a felügyelet szabályait szintén az igazgató-

helyettes határozza meg. 

A tanulók munkarendjének részletes szabályait az iskola házirendje – önálló szabályozás-

ként határozza meg. A házirend betartása a pedagógiai program céljainak megvalósítása miatt az 

intézmény valamennyi tanulójára nézve kötelező. 

A tanulók tanítási idő alatt az osztályfőnökök vagy az igazgatóhelyettes engedélyével hagyhatják 

el az iskola épületét. 

 

6.4. Az alkalmazottaknak a nevelési-oktatási intézményben való  benntartózkodásá-

nak rendje 

 
A nevelési-oktatási intézmény alkalmazottainak az intézményben való benntartózkodási 

rendjét foglalkoztatásuk mértékének arányában a munkaköri leírásukban foglalt feladataik jellege 

határozza meg. 

6.4.1. Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 

A pedagógusok munkaidejük kötött részét az iskolavezetés által meghatározottak szerint az 

intézményben, illetve az intézményen kívüli foglalkozások helyszínén kötelesek tölteni. A peda-
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gógus a neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét a tanulókkal való közvetlen foglalkozások 

megtartásával tölti, a tantárgyfelosztás alapján az órarendben részletesen megjelöltek (foglalko-

zás/tanóra helye, pontos időbeosztása stb.) szerint. Ettől eltérni kizárólag az igazgató előzetes en-

gedélyével lehet. A pedagógus kötött munkaidejének neveléssel-oktatással le nem kötött részében 

a nevelő-oktató tevékenységgel összefüggő, elsősorban órai felkészüléssel, adminisztratív teen-

dőkkel összefüggő feladatokat, valamint eseti helyettesítést és a tanulók ügyeletét látja el. A fel-

adatok elosztásának elve az arányos és egyenletes feladatelosztás a nevelőtestület tagjai között. Az 

ellátandó feladatokat az iskola munkaterve tartalmazza. A kötött munkaidő feletti munkaidő ré-

szében a munkaideje beosztását vagy felhasználását a pedagógus maga jogosult meghatározni. 

A tanár az órái kezdete előtt legalább 15 perccel köteles az iskolában megjelenni, és óráit a 

mindenkori csöngetési rend szerint felkészülten, pontosan kezdeni és befejezni. A reggeli ügyeletet 

ellátó tanárnak az ügyelet megkezdése előtt legalább 5 perccel meg kell érkeznie az iskolába.  

Az intézmény nevelő-oktatómunkát közvetlenül segítő és egyéb alkalmazottai, ha a mun-

kakörhöz tartozó feladatuk ellátása másként nem teljesíthető, kötelesek teljes munkaidejüket a 

munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően, az igazgató utasítása szerint az intézményben, il-

letve az intézményhez tartozó meghatározott területen tölteni. Ha a munkakörükhöz tartozó fel-

adatuk ellátása a munkahelyen kívüli tartózkodást szükségessé teszi, ennek tényét és az intézmé-

nyen kívül való tartózkodás várható idejét az igazgatónak, igazgatóhelyettesnek előzetesen be kell 

jelenteniük. 

 

6.4.2. Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje  

Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartá-

sával az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri 

leírásukat az igazgató és a gazdasági vezető közösen készíti el. A törvényes munkaidő és pihenő-

idő figyelembevételével az intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt 

kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A napi munkaidő 

megváltoztatása az intézményvezető, adminisztratív és technikai dolgozók esetében az intézmény-

vezető vagy a gazdasági vezető szóbeli vagy írásos utasításával történik. 

 

6.4.3. Munkából való távolmaradás 

Az intézmény alkalmazottai benntartózkodásuk tényét kötelesek rendszeresen, jelenléti íven 

vezetni.  

Minden munkavállaló a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg 

előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.20 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének 
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vagy helyetteseinek. Nem pedagógus munkavállalók esetén a gazdasági vezetőnek, hogy helyettesí-

téséről intézkedhessenek. A hiányzó pedagógus köteles várhatóan két napot meghaladó hiány-

zásának 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 

a gazdasági irodában. 

 

6.5. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszony-

ban a nevelési-oktatási intézménnyel 

 
Az iskola a zavartalan működés, a vagyonvédelem, valamint a tanulók és alkalmazottainak 

biztonsága érdekében szabályozza a belépés és benntartózkodás rendjét mindazon személyek ese-

tében, akik nem állnak jogviszonyban az iskolával. 

8 és 16 óra között a szülők csak hivatalos ügy intézése céljából tartózkodhatnak az intéz-

ményben a portai bejelentkezést követően. A szülők, vendégek fogadása egy adott rendezvény, 

program esetén az erre kijelölt tanteremben vagy az ünnepély helyszínén történik. 

 Az intézményben tartózkodó idegenek (vendégek, javítási, karbantartási munkát végző 

szakemberek) esetében gondoskodni kell arról, hogy lehetőség szerint ne zavarják meg az oktató-

munka rendjét.

Hétvégén, ünnepnapokon és tanítási szünetekben (a kijelölt ügyeleti napot kivéve), csak az 

intézmény vezetőjének külön írásos engedélyével lehet idegeneknek az intézmény területén tar-

tózkodnia. 

Amennyiben valamilyen ideiglenes kereskedelmi tevékenységet szeretnének folytatni az 

iskolában (pl.: könyv stb. értékesítés), ehhez minden esetben az igazgatóság engedélye szüksé-

ges. 

 

6.6. Munkaköri leírás-minták (1. számú melléklet) 

 

6.7. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használata  

6.7.1. Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyarország 

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

Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős: 

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért, 

 a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért, 
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 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

 az energiafelhasználással való takarékoskodásért, 

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. 

 

6.7.2. A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel hasz-

nálhatják. Az iskola tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, tornatermét, számítástechnikai felsze-

reléseit, stb. a diákok elsősorban a kötelező és a választható tanítási órákon használhatják. A foglal-

kozásokat követően – a tanteremért felelős, vagy a foglalkozást tartó pedagógus felügyelete mellett 

– lehetőség van az iskola minden felszerelésének használatára. A szaktantermek, könyvtár, torna-

terem, stb. használatának rendjét a házirendhez kapcsolódó belső szabályzatok tartalmazzák, 

amelyek betartása tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. 

 

6.7.3. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az 

igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

 

6.7.4. Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat zárni kell. A szak-

tantermek, szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve – a tanítási órákat követően – a 

technikai dolgozók feladata.  

 

6.7.5. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az igazgatóhelyettessel 

való egyeztetés után – szabadon használhatja. 

 

6.7.6. Az iskola helyiségeit – a tanítási időn túl és a tanítási szünetekben – külső igénylőknek kü-

lön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az iskola által szervezett foglalkozásokat, rendez-

vényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó külső igénybe vevők az iskola épületén belül 

csak a megállapodás szerinti időben és helyiségekben tartózkodhatnak. 

 

6.7.7. A tanítási szünetekben – és tanítás nélküli munkanapokon – a szülők igényei alapján az is-

kola felügyeletet biztosít a tanulók számára. Az igények felmérését, a felügyelet megszervezését 

és a pedagógusok beosztását az igazgató – vagy az általa megbízott pedagógus – végzi. 

 

6.7.8. A jogszabályok alapján az iskolában párt, vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, 

politikai tevékenység nem folytatható. 
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6.8. A dohányzással kapcsolatos előírások 

Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 50 méter sugarú terü-

letrészt és az iskola parkolóját is – a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe látogatók 

nem dohányozhatnak. Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tanuló-

ink számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! Az iskolában és 

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

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

hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha távolléte mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak te-

kintjük. 

Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás 

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

dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény munkavédelmi felelőse. 

 

6.9. Tanórán kívüli foglalkozások 

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

valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembevételével tanórán kívüli foglalkozásokat szer-

vez. A foglakozásokat megfelelő számú jelentkező esetén az igazgató engedélyezi. A foglalko-

zások helyét és időtartamát az igazgató és helyettesei rögzítik, terembeosztással együtt a min-

denkori tantárgyfelosztás lehetőségeihez igazodva.  

 

6.9.1. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái  

 

Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett – tanórán kívüli  

foglalkozások működnek: 

 napközi otthon, 

 szakkörök, 

 énekkar, 

 iskolai sportköri foglalkozások, 

 felzárkóztató foglalkoztatások, 

 egyéni foglalkozások, 

 tehetséggondozó foglalkoztatások, 

 időszakos tanórán kívüli foglalkozások (továbbtanulásra előkészítő foglalkozások, 

tanulmányi versenyekre való felkészítés 
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6.9.2. A tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok 

 A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, 

valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra 

történő jelentkezés tanév elején történik, és egy tanévre vagy a foglalkozás munkatervében 

jelzett befejezésig szól. 

 A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat 

képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a 

felzárkóztató foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az 

iskola igazgatója adhat. 

 A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti 

óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola 

tantárgyfelosztásában kell rögzíteni. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a 

tanulói, a szülői, valamint a nevelői igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni. 

 A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az iskola igazgatója bízza meg, akik munkájukat 

napköziotthonos foglalkozás estén munkaköri leírásuk alapján, egyéb esetben a foglalkozás 

jóváhagyott munkaterve alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást megbízási szerződés 

alapján vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa. 

 A tanórán kívüli foglalkozások, egyéni- és felzárkóztató foglalkozások és sportkörök 

ingyenesek. Az iskola pedagógusai az iskola tanulóinak térítés ellenében még a szülő kérésére 

sem tarthatnak foglalkozást. 

 Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése 

érdekében évente egy alkalommal az iskola éves munkatervében meghatározott időpontban 

osztályaik számára tanulmányi kirándulást szerveznek. Ennek időtartama az 1-6. évfolyamon 

1, a 7-8. évfolyamon maximum 2 nap lehet. A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. A kirándulás tervezett helyét, idejét az 

osztályfőnöki munkatervben rögzíteni kell, a tervezetet az igazgató hagyja jóvá. A kirándulás 

előtt a tanulók számára balesetvédelmi oktatást kell tartani. A házirend alapján ismertetni kell 

azokat a tiltó szabályokat, elvárható viselkedésformákat, amelyeket a tanulóknak be kell 

tartani. 

  Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a 

különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások, vagyis a múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó 

foglalkozások. A tanulók részvétele ezeken, a foglalkozásokon - ha a tanítási időn kívül esik, 

és költségekkel jár - önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.  
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 A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal 

felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle 

szabadidős programokat is szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és 

múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények). A tanulók részvétele a szabadidős 

rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.  

 Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és 

kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő 

tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek.  

 Az iskola - az ezt igénylő tanulók számára - étkezési lehetőséget biztosít. A napköziotthonba 

felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek. A napközibe 

nem járó tanulók számára - igény esetén - az iskola ebédet (menzát) biztosít.  

 A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár 

működik. Az iskolai könyvtár működésének szabályait a szervezeti és működési szabályzat 

tartalmazza.  

 

6.10. Lelki programok 

 

Az iskolában a 2012/2013 tanévtől felmenő rendszerben első osztálytól kezdődően kötele-

ző jelleggel az órarendbe beiktatott hit- és vallásoktatás folyik. A tanulók hit- és vallásoktatását az 

illetékes egyház által kijelölt, szakképzett hitoktató (vagy lelkipásztor) végzi.  

Hitéletünk más formái: 

Tanévkezdő szentmise: Veni Sancte 

Tanévzáró szentmise: Te Deum 

Adventi készülődés 

Gyermekmiséken való részvétel 

Lelki napok a munkatársak részére  

A hét első tanítási napján és jelentős ünnepek alkalmával 8.00-8.10-ig az iskolarádióban elhangzó 

Lelki útravaló segíti a heti munka indítását. Ezt a gyerekek és a pedagógusok a tanteremben vagy 

az öltözőben együtt hallgatják meg. 
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7. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI 
 

7.1.Nevelőtestület 

 
A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szer-

ve. Tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a felső-

fokú végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoz-

tatott alkalmazottja.  

A nevelőtestület a nevelési és oktatási kérdésekben a nevelési – oktatási intézmény működé-

sével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott kér-

désekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

Döntési jogköre a következőkre terjed ki: 

 A pedagógiai program elfogadása.

 Az SZMSZ elfogadása.

 A házirend elfogadása.

 Az iskola éves munkatervének elfogadása.

 Az iskola munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása.

 A továbbképzési program elfogadása.

 A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása.

 A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára 

bocsátása.

 A tanulók fegyelmi ügyei.

 Az intézményi programok szakmai véleményezése.

 A saját feladatainak és jogainak átruházása.

Véleményezési és javaslattévő jogköre kiterjed az iskola működésével kapcsolatos valamennyi 

kérdésre. 

A nevelőtestület a számára biztosított feladat- és hatáskörök közül nem ruházhatja át döntési 

jogkörét a pedagógiai program, a házirend és a szervezeti és működési szabályzat esetében.  

A szakmai munkaközösségekre ruházza át az alábbi döntési jogkörét: 

 az iskola munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók egyes munkaközösségeket 

érintő részeinek elfogadásáról;

 az iskola éves munkatervének munkaközösségeket érintő részeinek elfogadásáról;

 a továbbképzési program elfogadásáról.

A tanulók magasabb évfolyamra lépéséről és az osztályozó vizsgára bocsátásról a döntést a 

nevelőtestület helyett az osztályban tanító tanárok közössége hozza meg. 
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7.1.1.  A nevelőtestület értekezletei  

A nevelőtestület legmagasabb döntéshozó szerve a nevelőtestületi értekezlet, tervezett idő-

pontját és témaköreit tanévenként az éves munkaterv tartalmazza. A tervezett időpontoktól és té-

máktól indokolt esetben eltérés lehetséges.  

A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: 

 tanévnyitó, tanévzáró értekezlet, 

 félévi és év végi osztályozó konferencia, 

 tájékoztató és munkaértekezletek (általában havi gyakorisággal), 

 nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal), 

 rendkívüli értekezletek (szükség szerint). 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak 

(fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai életet átalakító, meg-

változtató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt a nevelőtestület tagjainak legalább 

50%-a, vagy az intézmény igazgatója szükségesnek látja.  

 

7.1.2. A nevelőtestület döntései 

A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározzak kivételével – 

nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott szemé-

lyi ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató 

szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek. A nevelő-

testület döntést igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet az értekezle-

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

(hitelesítő) ír alá. 

 

7.1.3. Iskolavezetés és nevelőtestület kapcsolattartása 

 A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató irányításával, a 

megbízott pedagógus vezetők és a választott képviselők útján valósul meg. 

A kapcsolattartás módjai: 

a) az iskolavezetés megbeszélései, 

b) a munkaközösségek vezetőinek megbeszélései, 

c) a nevelőtestületi értekezletek, 

d) egyéb megbeszélések, tájékoztatók. 

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

munkaközösség-vezetőjük illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatóval vagy az 
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iskola vezetőségével, valamint a téma megjelölésével személyes megbeszélés kérésével fordulhat-

nak bármelyik iskolai vezetőhöz. 

 

7.2. Szakmai munkaközösségek 

Az iskolában tanító pedagógusok részvételével a szakmai munka hatékonyságának növelé-

se, a szakmai munka koordinálása, az egységes eljárások biztosítása érdekében az legalább öt pe-

dagógus részvételével szakmai munkaközösség szervezhető. 

A szakmai munkaközösségek tevékenységüket összehangoltan, az éves iskolai munkaterv alapján, 

a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint végzik. 

 7.2.1. Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: 

 1-2. évfolyamon tanítók munkaközössége 

tagjai: az iskola 1-2. évfolyamán tanító nevelők 

 3-4. évfolyamon tanítók munkaközössége 

tagjai: az iskola 3-4. évfolyamán tanító nevelők 

 napköziotthonos munkaközösség 

tagjai: a napköziotthonos nevelők 

 osztályfőnöki munkaközösség 

tagjai: az iskola felső tagozaton tanító nevelők 

 humán munkaközösség 

tagjai: szaktanárok (magyar, történelem, ének-zene,) és az iskolai könyvtár vezetője 

 idegen nyelvi munkaközösség 

tagjai: szaktanárok 

 természettudomány-technika-testnevelés munkaközösség 

tagjai: szaktanárok ( természetismeret, biológia, földrajz, technika, testnevelés ) 

 matematika munkaközösség 

tagjai: szaktanárok (matematika, fizika, kémia, informatika, rajz) 

 SNI-s munkaközösség 

tagjai: az SNI-tagozat pedagógusai 

 

7.2.2. A szakmai munkaközösségek tevékenysége 

A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján – a pedagógiai programmal és az éves mun-

katervvel összhangban – a szakmai munkaközösségek feladatai az alábbiak: 
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 Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, minő-

ségét. 

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

információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők rendszeresen 

konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével. Az intézmény vezetője a munkaközösség-

vezetőket legalább évi gyakorisággal beszámoltatja. 

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

munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének működtetésével kapcsola-

tos feladatok ellátásában. 

 Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat; a fakultációs 

irányok megválasztásában alkotó módon részt vesznek, véleményt mondanak az emelt szintű 

osztályok tantervének kialakításakor. 

 Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a megyei és 

országos versenyeket (saját hirdetésű megyei versenyként a Nagy László fizikaversenyt szer-

vezzük meg), háziversenyeket szerveznek tanulóink tudásának fejlesztése céljából. 

 Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét. 

 Szervezik a pedagógusok továbbképzését. 

 Véleményezik a pedagógus álláshelyek pályázati anyagát. 

 Összeállítják az intézmény számára az osztályozó vizsgák, a próba érettségi vizsgák írásbeli 

tételsorait, ezeket fejlesztik és értékelik. 

 Javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására. 

 Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget; javaslatot 

tesznek az iskolában gyakorló tanítást végző főiskolai és egyetemi hallgatók szakirányításának 

ellátására. 

 Az intézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakos pedagógus 

mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját, tapasztalatairól negyed-

évente referál az intézmény vezetőinek. 

 Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját támogató 

szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését. 

 

7.2.3. A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai: 

 Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a munkaközösség 

éves munkatervét. 

 Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai munkáját. 
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 Az igazgató által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai jelenlétében beszámol a 

munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és tapasztalatairól. 

 Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát. 

 Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről, intézkedést 

kezdeményez az igazgatónál; a munkaközösség minden tagjánál órát látogat. 

 Az igazgató megbízására a pedagógus teljesítményértékelés rendszerében szakmai ellenőrző 

munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az intézmény vezetésének. 

 Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és az iskolán 

kívül. 

 Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a neve-

lőtestület számára. 

 Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközösség 

tagjait; kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen belüli egyeztetésre, mert a kö-

zösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell képviselnie. 

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

kozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a munkaközösség-vezető személyes vé-

leményét, akkor ez számára nem kötelező. 

 

7.3. Az osztályközösségek 

Az iskola tanulói a nevelő-oktató tevékenység szervezése, a tanulói jogok érvényesítése, 

egyéni és közös problémáik képviselete, az egyes tanulói közösségek programjai szervezése és 

végrehajtása érdekében közösségeket alkotnak. 

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

a) Az osztályközösséget az igazgató által megbízott pedagógus – osztályfőnök – irányítja. 

b) Az osztályközösség tagjaiból egyes feladatok vagy megbízatások ellátására felelőst, illetve 

képviselőt választhat. 

Az osztályközösségek vezetője: az osztályfőnök 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató bízza 

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

 

7.3.1. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 
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 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály 

szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály 

fegyelmi helyzetét. 

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. 

Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése, fél-

évi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kap-

csolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az 

iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, 

közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részt vesz az osztályfőnöki 

munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 

7.4. A diákönkormányzat 

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény műkö-

désével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját szervezeti és 

működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját 

saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges feltételeket az intézmény veze-

tője biztosítja a szervezet számára.  

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

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

bályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezető illetve az iskolai diákbi-

zottság áll.  

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

akit ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az igazgató bíz meg határozott, legföljebb öt-

éves időtartamra. A diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai munkarendben meghatározott 

időben – diákközgyűlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A 

diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell 

hozni.  
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A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső működésének 

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

igazgatóhelyettessel való egyeztetés után – jelen szabályzatban írottak szerint – szabadon használ-

hatja.  

A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni: 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,  

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,  

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,  

 a házirend elfogadása előtt 

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A jog-

szabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan ügye-

ket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét.  

 

7.4.1. Az iskola és a tanulók kapcsolata, a tanulók tájékoztatása 

Az iskola vezetése és pedagógusai az iskola életéről, az iskolai munkatervről, az iskolai progra-

mokról, az aktuális feladatokról, a felmerülő problémákról, az elért eredményekről rendszeresen 

tájékoztatják az iskola tanulóit. 

Az igazgató: 

a) az iskolai diákönkormányzat ülésén igény szerint, 

b) a diákközgyűlésen évente legalább egy alkalommal, 

c) az iskolai hirdetőtáblán, körlevelekben és az iskolaújságban rendszeresen tájékoztatja az iskola 

tanulóit. 

Az osztályfőnökök: 

a) az iskolát és az egész osztályt érintő kérdésekben együttesen tájékoztatják a tanulókat, 

b) egy-egy tanulót érintő kérdésekben igény szerint adnak tájékoztatást a tanulónak. 

A szaktanárok: 

a) egy-egy tanulót érintő kérdésekben igény szerint szóban adnak tájékoztatást a tanulóknak. 

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

választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a 

nevelőtestülettel vagy a szülői szervezettel. 

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

Minden diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást kapjon 

osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától.  
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7.5. Szülői szervezet 

 Az iskolában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességeik teljesítése érdekében az intéz-

mény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező 

szülői szervezetet hoztak létre. A szülői közösség saját szervezeti és működési szabályzata szerint 

működik. Az osztályok szülői szervezeteit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. Az osztá-

lyok szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban választott elnök 

vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskola vezetőségéhez.  

Az iskolai szülői szervezet legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskola szülői szerve-

zet választmánya vagy vezetősége. Az iskolai szülői szervezet választmányának vagy vezetőségé-

nek munkájában az osztályok szülői szervezeteinek vezetői vehetnek részt. 

A szülői szervezet figyelemmel kíséri az iskolában a tanulói jogok érvényesülését, a nevelő-oktató 

munka eredményességét. Tájékoztatást kérhet minden olyan esetben, amely a tanulók egy csoport-

ját érinti. Döntési joga van saját működési rendjéről és munkatervéről.  

 

7.5.1. Véleményezési jog illeti meg a szülői szervezetet: 

 az intézményi Pedagógiai Program, SzMSz és Házirend elfogadásához (20/2012. 

EMMI 4.§(5),

 az éves munkaterv elkészítéséhez,

 a következő tanévben használatos ruházati és más felszerelésekről,

Tájékoztatni kell őket továbbá a tankönyvkölcsönzés lehetőségeiről, és arról, hogy az iskola 

milyen segítséget tud nyújtani a szülői költségek csökkentéséhez. 

A intézményben iskolaszék nem működik. 

 

7.5.2. Az iskola és a szülők kapcsolata, a szülők tájékoztatása 

 Az iskola vezetése és pedagógusai az iskola életéről, az iskolai munkatervről, az iskolai 

programokról, az aktuális feladatokról, a felmerülő problémákról, az elért eredményekről rendsze-

resen tájékoztatják a tanulók szüleit. 

A tájékoztatás formái: 

a) Az igazgató, iskolavezetés: 

 szülői értekezleteken, 

 fogadóórákon, 

 írásbeli tájékoztatókkal (pl. tájékoztató füzetben), 

 az iskolaújságban, 

 az iskola honlapján, 
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 az iskolai szülői szervezet értekezletein. 

b) Az osztályfőnökök: 

 szülői értekezleteken, 

 fogadóórákon, 

 a tájékoztató füzetben írásbeli tájékoztatókkal. 

c) A szaktanárok: 

 fogadóórákon, 

 a tájékoztató füzetben írásbeli tájékoztatókkal. 

A szülői értekezletek és fogadóórák időpontját az iskola éves munkaterve és éves programja tar-

talmazza. 

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, nevelőtestületével 

vagy egyes pedagógusokkal. 

A szülők egyéni problémáikkal és kérdéseikkel – telefonon történt előzetes időpont egyeztetést 

követően – a fogadóórán kívüli időpontban is tájékoztatást kaphatnak az iskola igazgatójától és 

pedagógusaitól.  

 

8. AZ ISKOLA KÜLSŐ KAPCSOLATAI 
 Az iskola a nevelő-oktató munka eredményessége és szakszerűsége érdekében különböző 

szervezetekkel külső kapcsolatokat tart fenn. 

 

8.1. A fenntartóval való kapcsolat: 

 
Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed ki: 

 az intézmény átszervezésére, megszüntetésére, 

 az intézmény tevékenységi körének módosítására, 

 az intézmény nevének megállapítására, 

 az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére (elsősorban a költségvetésre, költ-

ségtérítésekre, a szociálisan adható kedvezményekre stb.), 

 az intézmény ellenőrzésére: 

 gazdálkodási, működési törvényességi szempontból, 

 az ott folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, valamint 

 a tanuló és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések tekintetében, 

 az intézményben folyó szakmai munka értékelésére. 

 
Az intézmény és a fenntartó kapcsolata eseti: 

 az intézmény SZMSZ-e jóváhagyása és módosítása, a nevelési/pedagógiai programja 

jóváhagyása tekintetében. 

A fenntartóval való kapcsolattartás formái: 
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 szóbeli tájékoztatás adás, 

 írásbeli beszámoló adása,  

 egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel, 

 a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából, 

 speciális információ szolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint szak-

mai tevékenységéhez kapcsolódóan. 

 

8.2.A plébánossal való kapcsolattartás 

 Az intézmény vezetője a plébánossal rendszeres kapcsolatot tart fenn, tájékoztatja az in-

tézményben történt eseményekről, egyezteti vele a terveket, tennivalókat. 

 Az éves munkaterv elkészülte előtt egyezteti a havi osztálymisék, iskolamisék, a reggeli 

imák, az adventi, nagyböjti hetek, a közös rózsafüzér, keresztút, a Veni Sancte, Te 

Deum, stb. időpontját és tartalmát. 

 Az intézményben folyó hittan oktatás megszervezése és felügyelete a plébános feladata. 

 

8.3. Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás 

 
Az intézmény más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakíthat ki. 

A kapcsolatok lehetnek: 

 szakmai,  

 kulturális,  

 sport és egyéb jellegűek. 

A kapcsolatok formái: 

 rendezvények,  

 versenyek. 

A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat. 

A kapcsolatok megjelenhetnek anyagi téren is, az intézmények egymásnak kedvezményeket bizto-

síthatnak egyes eszközeik értékesítésénél, illetve ingó és ingatlan vagyontárgyaik használatba adá-

sakor. 

 

8.4. Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás 

 
Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy: 

 a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény 

 anyagi helyzetéről,  
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 támogatással megvalósítandó elképzeléséről, és annak előnyeiről, 

 az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást ve-

zessen, hogy abból a támogatás felhasználásának módja, célszerűsége stb. egyértelműen 

megállapítható legyen; a támogató ilyen irányú információigénye kielégíthető legyen. 

Az intézményvezető feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót szerezzen, s azo-

kat megtartsa. 

 

8.5. A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás 

Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és 

megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes dolgozójá-

nak alapvető feladata. Ennek végzése során az intézmény vezetője a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 69.§ (2)/f bekezdésében meghatározott feladatok ellátására gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelőst bíz meg a feladatok koordinálásával.  

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

adatok eredményes ellátása érdekében az iskola együttműködik: 

 A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, illetve 

 gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más: 

 személyekkel,  

 intézményekkel és 

 hatóságokkal. 

 Az intézmény segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető 

okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni. 

 Az intézmény a gyermekjóléti szolgálattal közvetlen kapcsolatot tart fenn. Az együttmű-

ködés során az iskolát az igazgató és az igazgató által megbízott gyermek- és ifjúságvédelmi fele-

lősök képviselik. 

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

 a gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szüksé-

gesnek látja, 

 esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, 

 a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, 

lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, 

 előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. 
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8.6. Az egészségügyi szolgáltatókkal való kapcsolattartás 

 A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola vezetése rendszeres kapcsolatot tart 

fenn a helyi körzeti orvosi, védőnői és fogorvosi szolgálattal. Az intézmény a gyermek minden-

napos, rendszeres egészségügyi felügyeletét egészségügyi szolgáltató bevonásával oldja meg. Az 

egészségügyi szolgáltatóval az intézménynek folyamatos kapcsolata van. 

A szolgáltatatást a szolgáltató szolgáltatási szerződés alapján biztosítja az intézménynek.  

A kapcsolattartás részletes formáját, módját a szerződésben az intézményben jelentkező jogos 

igények szerint kell rendezni. 

  

9. A TANULÓK ÜGYEINEK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

SZABÁLYOK 
 

9.1. A tanulói hiányzás igazolása 

A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. Szabályzatunkban a 

házirendben foglaltak kiegészítése, a hiányzások és késések egységes elbírálása érdekében eljárási 

szabályokat rögzítünk az alábbiakban. 

A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való tá-

volmaradását a házirendben meghatározottak szerint igazolni. Az igazolásokat az osztályfőnök 

a tanév végéig köteles megőrizni.  

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben: 

a) a szülő (nagykorú diák esetén a tanuló) előzetes írásbeli kérelmére, ha a rendelkezésekben 

meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, 

b) orvosi igazolással igazolja távolmaradását, 

c) a tanuló hatósági intézkedés, alapos indok miatt nem tudott megjelenni. 

Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha: 

 bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt, 

 rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset, rendkí-

vüli időjárás stb.). 

A szülő a tanítási napról való távolmaradást szülői igazolással utólag nem igazolhatja. A tanu-

ló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet. Az engedély megadásáról tan-

évenként három napig az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt az osztályfőnök véleményezése 

alapján. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, ad-

digi mulasztásainak mennyiségét és azok okait. 

  



Váci Mihály Katolikus Általános Iskola  Szervezeti és Működési Szabályzata 

46/132  

9.2. Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények 

9.2.1. Megyei versenyek döntője előtt – a verseny napjain kívül – két, országos versenyek előtt 

három tanítási napot fordíthat felkészülésre, ha a szaktanár és az igazgató ezt indokoltnak látja. Az 

igénybevétel módját és idejét szaktanár határozza meg. A szaktanár tájékoztatja az osztályfőnököt a 

felkészítésre fordított napok számáról és dátumáról, valamint a verseny időtartamáról.  

9.2.2. Iskolai vagy városi versenyen résztvevő tanuló két órával (120 perc), megyei versenyen 

résztvevő tanuló a szaktanára által meghatározott időpontban mehet el a tanítási órákról. A szakta-

nár köteles tájékoztatni az osztályfőnököt és az érintett szaktanárokat a versenyzők nevéről, és a 

hiányzás pontos idejéről.  

9.2.3. Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban – a szaktanár javaslatának meghallgatá-

sa után – az igazgató dönt. A döntést követően a szaktanár és az osztályfőnök az előzőekben leírt 

módon jár el. 

9.2.4. A középfokú oktatási intézmények által szervezett nyílt napon egy tanuló legföljebb egy 

intézményben vehet részt. Ettől csak igen indokolt esetben lehet eltérni – az osztályfőnök javaslata s 

az igazgatóhelyettes döntése alapján. A nyílt napon való részvételt rögzíteni kell a naplóban, és ezt 

a hiányzást is figyelembe kell venni az összesítésnél. 

A 9.2.1. – 9.2.4. szakaszokban szabályozott esetekben az osztályfőnök – a hiányzást iskolaérdekből 

történő távollétnek minősíti a digitális naplóban, és a tanítási napokról, órákról való távolmaradást 

minden esetben figyelembe veszi a hiányzások havi összesítésénél. 

 

9.3. A tanulói késések kezelési rendje 

A napló és a késők listáját rögzítő iratok bejegyzései szerint az iskolából rendszeresen késő 

tanuló szüleit az osztályfőnök értesíti, ismétlődés esetén behívja az iskolába. A magatartási jegy 

kialakításánál a rendszeres késéseket figyelembe kell venni. 

A tanuló tanítási óráról való késését, a késés percekben számított időtartamát és a tanuló hi-

ányzását a pedagógus a naplóba bejegyzi. A mulasztott órák igazolását az osztályfőnök végzi. Az 

igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök az igazgatóhelyettessel együtt jár 

el, szükség esetén kezdeményezik a tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési eljá-

rást. 

 

9.4. Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése  

          A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3) bekezdésé-

nek előírásai szerint történik. 

 első igazolatlan óra után: a napló adatai révén a szülő értesítése  
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 tizedik igazolatlan óra után: a szülő iktatott postai levélben történő értesítése 

 a tizedik igazolatlan óra után: a lakóhely szerint illetékes jegyző értesítése (a másodpél-

dányt az irattárban kell őrizni) 

 a huszadik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a másodpéldányt 

az irattárban kell őrizni) 

 az ötvendik igazolatlan óra után: a jegyző értesítése 

Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás követ-

kezményeire.  

 

9.5. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 

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

lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg. 

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

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

azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését követő 30. 

nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja. 

 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés ré-

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

megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről. 

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

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

elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet. 

 A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását napirendre 

tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban ismertetni kell a 

fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv ismertetését követő kérdések-

re, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság tagjai válaszolnak, az észrevételeket 

és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges mértékben – a határozati javaslatba beépí-

tik. 

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

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

egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a bi-

zonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló te-

remben. 
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 A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a 

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

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

szülőjének. 

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

iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. 

 A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi 

értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de 

 A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az iratokat 

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

az irat ezen belüli sorszámát. 

 

9.6. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 

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

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

tékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megál-

lapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a kötelességét meg-

szegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. 

Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:  

 az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó ré-

vén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást meg-

előző egyeztető eljárás lehetőségéről 

 a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a fegyelmi 

eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell jelölni az 

egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét 

 az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége 

 a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi eljárást 

megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót és a szülőt 

nem kell értesíteni 

 az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény igazgatója tűzi 

ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével meg-

bízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket 

 az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol biz-

tosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei 
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 az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az intéz-

mény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez a sér-

tett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges 

 a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva utasíthat-

ja vissza 

 az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a sér-

tett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az ál-

láspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése 

 ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal egyetért, 

az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három hónapra 

felfüggeszti 

 az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az egyez-

tető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon 

 az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, ame-

lyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá 

 az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló 

osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet 

információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása 

 az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a jegyzőkönyve-

zéshez egyik fél sem ragaszkodik. 

 a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló 

osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott 

körben nyilvánosságra lehet hozni 

 

10. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 

10.1. Az iskolai belső ellenőrzés feladatai: 

 biztosítsa az intézmény törvényes működését; 

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

ságát; 

 segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését; 

 az iskolavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók 

munkavégzéséről; 
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 szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével kapcsolatos 

belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

 

10.2. A belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei 

a) A belső ellenőrzést végző dolgozó jogosult: 

 az ellenőrzéshez kapcsolódva az iskola bármely helyiségébe belépni, 

 az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról másola-

tot készíteni, 

 az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelemmel kísérni, 

 az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni. 

b) A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles: 

 az ellenőrzéssel kapcsolatban a jogszabályokban és az iskola belső szabályzataiban 

foglalt előírásoknak megfelelően eljárni, 

 az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni, 

 az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenőrzött dolgozókkal és a 

saját, illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével, 

 hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott utasítás 

szerint időben megismételni. 

 

10.3. Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei 

a)  Az ellenőrzött dolgozó jogosult: 

 az ellenőrzés megállapításait (írásban) megismerni, 

 az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket tenni, és 

ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez. 

b) Az ellenőrzött dolgozó köteles: 

 az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő kéréseit 

teljesíteni, 

 a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni. 

 

10.4. A belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai 

 Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban, az iskola 

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

szerint a tanév során folyamatosan végezni. 
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 Az ellenőrzések teljesítéséről, az ellenőrzés megállapításairól közvetlen felettesét tájé-

koztatnia kell. 

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

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

 Hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést végzőnek: 

- a hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az ellenőrzött dolgozó figyelmét, 

- a hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie kell. 

 

10.5. A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik 

a) Igazgató: 

 Ellenőrzési feladatai az iskola egészére kiterjednek. 

 Ellenőrzi az iskola összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási és ügyviteli és tech-

nikai jellegű munkáját. 

 Ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását. 

 Elkészíti az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát. 

 Összeállítja tanévenként (az iskolai munkatervhez igazodva) az éves ellenőrzési tervet. 

 Felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett. 

b) Igazgatóhelyettes: 

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

különösen: 

 a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét, 

 a pedagógusok tervező munkáját, a tanmeneteket, 

 a pedagógusok adminisztrációs munkáját, 

 a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és eredményességét, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. 

c) Gazdasági vezető: 

Folyamatosan ellenőrzi az intézmény minden dolgozójával kapcsolatban a gazdálkodási, a műsza-

ki és a pénzügyi-számviteli szabályok betartását, ennek során különösen: 

 az intézmény pénzgazdálkodását, költségvetésének végrehajtását, fizetőképességét, 

 a pénzkezelés, a pénztár szabályszerű működését, 

 a tanulók és a dolgozók élelmezésével összefüggő tevékenységet, 

 az intézmény működéséhez szükséges fejlesztéseket, felújításokat, karbantartásokat és 

beszerzéseket, 

 a vagyonvédelemmel kapcsolatos előírások betartását, 
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 a leltározás és selejtezés szabályszerű végrehajtását, 

Folyamatosan ellenőrzi a hozzá tartozó dolgozók szabályszerű munkavégzését, munkafegyelmét. 

Az igazgató egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit meghatározott 

céllal és jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 

Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző, il-

letve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képező belső ellenőrzési terv 

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

 

11. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSI RENDJE 
 

11.1. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja és feladatai 

 A belső ellenőrzés célja és fő feladata az iskolai munka hatékonyságának, a tantervi köve-

telmények teljesítésének mérése, a hiányosságok feltárása, a szabálytalanságok megelőzése és 

felszámolása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése. 

 A belső ellenőrzés biztosítja az iskola pedagógiai munkájának jogszerű, a jogszabályok, a 

nemzeti alaptanterv, a kerettantervek, valamint az iskola pedagógiai programja, helyi tanterve és 

minőségirányítási programja szerint előírt működését. 

A belső ellenőrzés elősegíti az intézményben folyó nevelő-oktató munka eredményességét és ha-

tékonyságát. 

 A pedagógiai munka belső ellenőrzése a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagó-

giai tevékenységére kiterjed. 

 

11.2. A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények: 

 fogja át a pedagógiai munka egészét,  

 segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását, 

 a tantervi követelményekhez igazodva mérje és értékelje a pedagógus által elért ered-

ményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére, 

 támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb, tanulóbarát ellá-

tását, 

 a szülői közösség, és a tanuló közösség (iskolaszék, diákönkormányzat) észrevételei 

kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az oktatás valamennyi szereplőjének megfele-

lő pedagógiai módszer megtalálását, 

 biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát, 
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 támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes végrehajtá-

sát, megtartását, 

 hatékonyan működjön a megelőző szerepe. 

  

11.3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak  

A pedagógiai munka belső ellenőrzésére elsősorban, általános jogkörben jogosult: 

 a) az intézmény vezetője,  

 b) az intézményvezető helyettesei,  

 c) a munkaközösség-vezetők (a pedagógiai munkát csak az érintett szakmai vonalon jogo-

sultak ellenőrizni) 

 

11.4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének módszerei, formái 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái különösen a következők lehetnek: 

 Közvetlen tapasztalatszerzés, beszélgetés, 

 óralátogatás,  

 foglalkozás látogatás, 

 speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok.  

 Írásbeli dokumentumok ellenőrzése 

 

11.5. Kiemelt szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során: 

 a pedagógusok munkafegyelme, 

 a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, 

 a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 

 a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

 a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása, 

 a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon: 

- az órára történő előzetes felkészülés, tervezés, 

- a tanítási óra felépítése és szervezése, 

- a tanítási órán alkalmazott módszerek, 

- a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a 

tanítási órán, 

- az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, 

 a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a közösségformálás 
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11.6. Az éves ellenőrzési terv 

Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést 

végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képező éves ellenőr-

zési terv határozza meg. 

Az éves ellenőrzési terv tartalmazza az: 

a) ellenőrzés területeit, 

b) ellenőrzés várható időpontját, időszakát, 

c) ellenőrzést végző – és az ellenőrzésért felelős – személyét. 

Az éves ellenőrzési terv elkészítéséért az igazgató a felelős. 

 

12. A TANULÓI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE, MEGSZŰNÉSE ÉS A 

TANULÓI JOGVISZONNYAL, A TANULÓK JOGAIVAL ÉS 

KÖTELESSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI REND 

 
12.1. Beiratkozás 

A közoktatási intézménybe felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni. A felvétel és az átvétel 

jelentkezés alapján történik. A felvételről és az átvételről az intézmény igazgatója dönt a fenntartó 

által meghatározott létszámhatárokat figyelembe véve. Az iskolába történő felvétel/átvétel felté-

tele az intézmény nevelési elveinek és a Házirendben foglaltak elfogadása. 

Elsősorban azoknak a katolikus családoknak a jelentkezését várjuk: 

- akik gyermeküket vallásos nevelésben szeretnék részesíteni, 

- akik a keresztény hitet elfogadják, átélni és megélni akarják, 

- akik az iskolánk házirendjét és szellemiségét elfogadják. 

A fentiek elfogadásával iskolánk felvesz más felekezethez tartozó tanulókat is, az egyházak 

közötti megállapodás értelmében számukra saját felekezetük biztosít hitoktatást. 

Alapvető elvárásunk minden leendő diákunkkal és szüleikkel szemben a keresztény erkölcsi 

normákon alapuló nevelés elfogadása.  

A tanulók átvételénél a tanulmányi eredményt, magatartást, hitoktatásban való részvételt mérlegel-

jük. 

 

Az iskolába történő beíratását a szülőnek (gondviselőnek) személyesen kell megtennie. 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

 A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

(ugyanazon okmány két oldala). 

 A gyermek TAJ kártyája. 
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 Iskolába lépéshez szükséges szakértői vélemény. 

 Diákigazolvány igénylőlap (Okmányirodából). 

 Nyilatkozat a keresztelés megtörténtéről illetve vállalásáról. 

Túljelentkezés esetén előnyt jelent az Egyházközséghez való tartozás és a plébánosi ajánlás.  

Az elutasító döntés ellen az iskolafenntartónál lehet fellebbezni. A fellebbezést az iskola igazgató-

jához kell benyújtani - az elutasítás kézhezvétele utáni 8 napon belül.  

 

12.2. A tanulói jogviszonyból adódó jogok és kötelességek 

 A beiratkozással az iskola és a tanuló között tanulói jogviszony keletkezik.  

A jogok és kötelességek gyakorlásával és a helyi iskolai munkarenddel kapcsolatos részletes sza-

bályokat az iskola házirendje állapítja meg. 

A tanulók kötelessége, hogy betartsák az iskolai SzMSz-ben és a házirendben foglaltakat. 

 

12.3. A tanulmányi követelmények teljesítésére vonatkozó szabályok 

Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, tanulmánya-

it az évfolyam megismétlésével folytathatja. A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben 

utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és iga-

zolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni. 

A negyedik évfolyamon idegen nyelv tantárgyból elért teljesítmény miatt a tanuló nem utasítható 

évfolyamismétlésre, javítóvizsgára. 

Az első évfolyamon félévkor és év végén illetve a második évfolyamon félévkor szöveges 

minősítéssel kell kifejezni a tanuló teljesítményét. Ennek pontos módját az iskola pedagógiai 

programjában kell meghatározni. Ha a tanuló a legalacsonyabb minősítést kapja, az iskolának a 

szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását 

akadályozó tényezőket, és javaslatot kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések-

re.  

12.4. A tanulók felmentése 

A tanulók – a jogszabályok alapján – egyes tantárgyakból felmenthetők az órák látogatása vagy 

az értékelés és minősítés alól. A felmentésre a tanuló szaktanára, osztályfőnöke javaslatot tehet. 

A tanuló felmentéséről a szülő írásbeli kérésére az igazgató dönt. 

A felmentéshez – a jogszabályok alapján – az igazgató kérheti a Nevelési Tanácsadó vagy 

szakértő véleményét. 
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12.5. A jogviszony megszűnése, változások 

 Ha a tanulói jogviszony megszűnik, az iskola köteles írásban értesíteni a tanulót, kiskorú 

tanuló esetén a szülőt. 

 Az egyik osztályból a következő, magasabb évfolyamú osztályba lépő, továbbá az évfo-

lyamot ismétlő tanulókat nem kell újból beírni. Ugyanez vonatkozik az évfolyamon belül másik 

osztályba átkerülő tanulókra is. A változás tényét a beírási naplóban jelezni kell. 

 A tanév közben más iskolából áthelyezett tanulót a megküldött „Értesítés iskolaváltozás-

ról" c. hivatalos nyomtatvány alapján kell beírni. 

  

13. AZ ISKOL A MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ TOVÁBBI 

SZABÁLYOK 
 

13.1.  A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

A tanulónak joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 

Ezt a jogot az intézmény biztosítani köteles. 

Az iskola-egészségügyi ellátás: 

 az iskolaorvos és  

 a védőnő 

együttes szolgáltatásából áll. 

Az iskola-egészségügyi ellátásban közreműködik még: 

 a fogorvos és a fogászati asszisztens. 

  A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását a megállapodása alapján az egész-

ségügyi szolgáltató végzi.  

A megállapodásnak biztosítania kell: 

 az iskolaorvos heti egy alkalommal történő rendelését az iskolában (tanévenként 

meghatározott napokon és időpontban), 

 a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 

o fogászat: évente 2 alkalommal, 

o tüdőszűrés: évente 1 alkalommal, 

o belgyógyászati vizsgálat: évente 1 alkalommal, 

o szemészet: évente 1 alkalommal, 

 a tanulók fizikai állapotának mérését évente 2 alkalommal, 

 a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát, 

 a tanulóknak a körzeti védőnő által végzett higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente 2 

alkalommal, 
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 kötelező védőoltásokat 

 A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít. 

 
13.2.  Az intézményi védő, óvó előírások 

13.2.1. Általános előírások 

 
Védő-óvó előírás:  

 az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás, 

 a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások, 

 a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése. 

 A védő-óvó előírásokat a tanulók életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell 

ismertetni.  

Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. 

Az iskola Házirendjében vannak részletesen meghatározva azok a védő, óvó előírások, amelyeket 

a tanulóknak az iskolában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. 

 

13.2.2. A tanulóbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok 

         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 iskola munkabiztonsági (munkavédelmi) 

szabályzatának, valamint a tűzvédelmi szabályzatnak és a tűzriadó tervnek a rendelkezéseit. 

Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egészsé-

gük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai foglalkozásokkal együtt 

járó veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai foglalkozásokon tilos és elvárható magatartás-

formákat. 

 A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán. Ennek során ismertetni kell: 

- az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, 

- a házirend balesetvédelmi előírásait, 

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

kezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekülés rendjét, 

- a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban. 

 Iskolán kívüli foglalkozások (kirándulások, túrák, táborozások stb.) előtt. 

 A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét. 
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A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, il-

letve tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés 

szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra. A tanu-

lók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az osztálynaplóba 

be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a tanulók elsajátí-

tották-e a szükséges ismereteket. 

A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) tartó 

nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen a munkabiztonsági (munkavédelmi) szabály-

zat tartalmazza. 

Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munka-

védelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi szemlék tan-

évenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat az intézmény mun-

kabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza. 

 

Az intézmény vezetőjének feladata, hogy ellenőrizze: 

 hogy az intézmény területén a tanulókra veszélyes eszköz, szerszám csak a legszüksé-

gesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység idejéig, s csak az az-

zal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet; 

 hogy az intézményben a tanulók a jogszabályban, használati utasításban veszélyesnek 

minősített gépeket, eszközöket ne használják, használhassák; 

 

A pedagógusok feladata, hogy: 

 haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzeteket, melynek ellenőr-

zésére az intézményvezető felelős, 

 gondoskodjanak a tanulók biztonságáról. 

 

Az iskola nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy: 

 a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságá-

ra, testi épségére,  

 a veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják stb. 

 

13.2.3. A tanulóbalesetek esetén ellátandó feladatok 

A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosz-

szullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 
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 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.  

           E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő 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. 

  

Az intézményvezető feladatai: 

1. Kijelöli azt a személyt, aki a tanulóbaleseteket nyilvántartja; 

2. Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 

 intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbalesetek haladéktalan ki-

vizsgálásáról, e balesetekről jegyzőkönyvet vetet fel, majd a kivizsgálást követően, de 

legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldi a fenntartónak, valamint átadja 

a tanuló szülőjének (nagykorú tanuló esetén a tanulónak) – egy példány megőrzéséről 

gondoskodik; 

 ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható, akkor e 

tényről az okok ismertetésével jegyzőkönyvet készíttet. 

3. Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 

 a balesetet azonnal jelenti az intézmény fenntartója felé,  

 gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező 

személy bevonásával történő kivizsgálásáról. 

 

A pedagógus feladatai: 

1. Az intézményvezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése. 

2. Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok az intézményvezető utasítására: 

- közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbalesetek haladéktalan 

kivizsgálásában, 

- e balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel,  

- jegyzőkönyvet készít, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje 

nem tartható,  

3. Súlyos balesetekkel kapcsolatban: 
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- a balesetet azonnal jelenti az intézményvezetőnek, illetve az intézményvezető távolléte 

esetében a helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a balesetet jelentéséről, 

- közreműködik a baleset kivizsgálásában. 

4. Közreműködik az iskolaszék, ennek hiányában az iskolai szülői szervezet és diákönkormányzat 

tájékoztatásában, és a tanulóbalesetek kivizsgálásában való részvétele biztosításában. 

5. Intézkedést javasol minden tanulóbalesetet követően a megelőzésre, az intézményvezető meg-

előzéssel kapcsolatos utasításait végrehajtja. 

Nem pedagógus alkalmazott: 

- az intézményvezető utasításának megfelelően működik közre a tanulóbaleseteket követő felada-

tokban. 

 

13.3. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

 Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem 

látható eseményt, amely az iskolai foglalkozásokon és az iskola által szervezett iskolán kívüli fog-

lalkozásokon a nevelő-oktató munka és egyéb foglalkozások szokásos menetét akadályozza, illet-

ve az iskola tanulóinak és alkalmazottainak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épü-

letét, felszerelését veszélyezteti. 

Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

a) baleset, 

b) természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, szélvihar stb.), 

c) tűz, 

d) közveszéllyel fenyegetés. 

 Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy alkalmazottjának az iskola épületét, 

az ott tartózkodó személyek, vagy az iskolán kívül szervezett foglalkozáson részt vevők biztonsá-

gát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, úgy köteles azt azonnal közölni 

az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

a) igazgató, 

b) igazgatóhelyettes, 

c) gazdasági vezető 

d) munkavédelmi és balesetvédelmi megbízott. 

 A rendkívüli eseményt követően az intézkedésre jogosultak haladéktalanul megteszik a 

szükséges intézkedéseket. Ennek során az esemény jellegének és súlyának megfelelően értesítik: 

a) a fenntartót, 
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b) a tűzoltóságot, 

c) közveszéllyel fenyegetés esetén a rendőrséget, 

d) személyi sérülés esetén a mentőket, 

e) a megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerveket 

 A rendkívüli esemény jellegétől függően, annak észlelése után az intézkedésre jogosult 

felelős vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket csengetéssel értesíteni (riasztani) 

kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyezte-

tett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó terv melléklete-

iben található "Kiürítési terv" alapján kell elhagyniuk. 

 A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen 

történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére foglalkozást tartó 

vagy ügyeletet ellátó pedagógusok a felelősek. 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan kell ügyelni a következőkre: 

 Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó nevelőnek a 

tantermen kívül (pl.: mosdóban, szertárban stb.) tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell. 

 A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyásá-

ban segíteni kell! 

 A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el 

utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik tanuló az 

épületben. 

 A tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő megérkezés-

kor a nevelőnek meg kell számolnia! 

 Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület 

kiürítésével egyidejűleg, felelős dolgozók kijelölésével gondoskodnia kell: 

 a kiürítési tervben 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. 

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, 
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 az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 

 a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről, 

 az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 

 az épület kiürítéséről. 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvé-

delmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további 

biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezető-

jének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani. A rendkívüli ese-

mény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott szombati napokon be kell 

pótolni. 

A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a Tűzvédelmi szabály-

zat tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes intézményi 

szabályozását az "Intézkedési terv közveszéllyel való fenyegetés esetére" c. igazgatói utasítás tar-

talmazza. 

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 éven-

te legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az iskola igazgatója a 

felelős. 

A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden tanu-

lójára és dolgozójára kötelező érvényűek. A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet lezárt boríték-

ban az intézmény alábbi helyiségeiben kell elhelyezni: 

 nevelőtestületi szoba 

 porta 

 igazgatói iroda 

 igazgatóhelyettesi iroda 

 

13.4. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 

feladatok 

13.4.1. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje 

Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a korábbi 

hagyományokat ápolva kerül meghatározásra. 

Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat és 

felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. 
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13.4.2. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 

A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a feladata. 

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének: 

 megőrzése, illetve 

 növelése. 

A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén gon-

doskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak. 

A hagyományápolás eszközei: 

 ünnepségek, rendezvények,  

 egyéb kulturális versenyek, 

 egyéb sport versenyek, 

 egyéb eszközök (pl.: kiadványok, újságok,az iskola honlapja stb.). 

Az intézmény hagyományai érintik: 

 az intézmény tanulóit,  

 a felnőtt dolgozókat,  

 a szülőket. 

Az intézmény hagyományápolása körébe tartozó konkrét rendezvényeket,  a rendezvény várható 

időpontját a mindenkori munkaterv tartalmazza. 

A hagyományápolás érvényesülhet továbbá az intézmény: 

 jelkép használatával (zászló, jelvény stb.), 

 tanulók/gyermekek ünnepi viseletével,  

 az intézmény belső dekorációjával. 

A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat te-

remtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről is. 

 

13.5. Az intézmény nyilvánossága 

 Az intézmény a nevelő-oktató munka zavartalanságának biztosítása mellett törekszik mű-

ködését nyilvánossá tenni. Ezért bemutatókat, rendezvényeket és nyílt napokat szervez, melyekre 

meghívja a lehetséges érintetteket (pl. leendő első osztályosok és szüleik) és az érdeklődőket. 

 Az intézmény biztosítja a közérdekű adatok hozzáférhetőségét. Az intézmény a nyilvános-

ságot a személyes adatok védelmével összhangban gyakorolja. 

 
13.5.1.Intézményi adatok nyilvánossága 
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Intézményünk alapdokumentumait az igazgatói irodában és a könyvtárban helyezzük el, 

hogy mindenki szabadon megtekinthesse. 

Az iskola alapdokumentumai és az iskola egyéb működési dokumentumai az iskola honlapján 

bárki számára elérhetők, a módosítások alapján folyamatosan frissítjük. 

Címe: www.vacim.hu 

A honlap kezelésével megbízott kolléga feladata a honlap folyamatos frissítése. 

A honlapon megjelennek: 

 Az iskola legfontosabb adatai, mutatói 

 Az iskola bemutatása, története 

 Az intézmény alapdokumentumai  

 Az aktuális tanév munkarendje, munkaterve és havi bontású programjai 

 Az iskola aktuális programjai, azok felhívásai és képanyaga 

 Különös közzétételi lista szerinti egyéb adatok 

 

13.6. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok hitelesítésé-

nek és kezelésének rendje 

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványt – az igazgató utasítása szerinti gya-

korisággal – papíralapon is hozzáférhetővé kell tenni, azaz ki kell nyomtatni. 

 A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően:

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

 a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási szabály-

zatalapján irattári dokumentumként kell megőrizni.

A papíralapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi kö-

vetelmények megtartásáért az intézményvezető felel, valamint a hitelesítésről is az intézményve-

zetőnek kell gondoskodnia. 

A tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentőlapja papíralapú nyomtatványának hi-

telesítésére és tárolására a fent írt eljárásrend vonatkozik. 

 

13.6.1. A KIR 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 lenyoma-

tát, és „elektronikus nyomtatvány” felirattal kell ellátni.

http://www.vacim.hu/
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13.6.2. Az elektronikus napló hitelesítésének rendje: 

Az adatok tárolása a központi szerveren történik. A digitális napló elektronikus úton tárolja a 

tanulók adatait, a foglalkozások tananyagát, a hiányzókat, valamint a tanulókkal kapcsolatos in-

tézkedéseket, a szülők értesítését és egyéb, a tanárok munkáját segítő információkat. A tárolt ada-

tok közül: 

 A tanuló félévi osztályzatairól az iskola köteles papíralapú értesítőt küldeni az iskola körbé-

lyegzőjével és az osztályfőnök aláírásával ellátva.

 Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói zára-

dékokat. Ezt az igazgató vagy az igazgatóhelyettes aláírja, az intézmény körbélyegzőjével le-

pecsételi. A továbbiakban az iratkezelési szabályoknak megfelelően kell tárolni.

 A tanév végén a digitális napló által generált osztálynaplót kell kinyomtatni. A megjelölt 

személyek aláírásával és az intézmény kör alakú pecsétjével ellátva válik hitelessé. A továb-

biakban az iratkezelési szabályoknak megfelelően kell tárolni.

 Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és igazolat-

lan órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot a tanulói jogviszony megszűnésének esetei-

ben.

 

13.7. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési 

rendje 

A Közoktatási Információs Rendszerben (KIR) elektronikusan előállított, hitelesített és tá-

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

kizárólag az intézmény igazgatója alkalmazhat. A KIR eléréséhez 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 lezárt borítékban 

az iskolatitkár őrzi. A mások által megismert jelszót azonnal le kell cserélni. 

A belépéseket a KIR naplózza. Jogosulatlan (más adataival való) hozzáférés esetén az oko-

zott kárért – az intézményvezető által kezdeményezett vizsgálat eredménye alapján - a kárt okozó 

személyesen felel. 

13.7.1. Az elektronikus napló / e-napló / kezelési rendje  

A Váci Mihály Katolikus Általános Iskola 2013. szeptember 1. napjától kezdve fenntartói 

döntés alapján a törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének az elektronikus naplón 

keresztül tesz eleget. 
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Az e-napló felhasználói csoportjai és feladataik 

Az intézményünkben használt adminisztrációs szoftver által generált e-napló a következő úton 

érhető el: internetes kezelőfelületen keresztül, a rendszer által generált azonosítóval és jelszóval. 

Iskolavezetés 

 Automatikus hozzáférése van az e-napló teljes adatbázisához. Elsősorban a rendszer, a 

napló vezetésével kapcsolatos ellenőrzési feladatai vannak. 

Iskolaadminisztráció, iskolatitkárság 

 Aktualizálás, a tanulók, az osztályok adatainak és ezek kapcsolatainak naprakész admi-

nisztrációja. 

 A szülői és tanulói azonosítók kezelése. 

Tanítók, tanárok, osztályfőnökök 

 Tanórai adatok rögzítése, a napló haladási, hiányzási, értékelési részének vezetése, a tanu-

lói adatokban történő változások nyomon követése és adminisztráltatása. 

Szülők 

A szülők kizárólag saját gyermekeik naplóbejegyzéseihez kapnak hozzáférési jogot az in-

ternetes felületen keresztül. Az első belépéshez szükséges azonosítót és jelszót az iskolatitkártól 

személyesen vehetik át az intézményben, tanévkezdéskor. 

Rendszerüzemeltetők feladatköre 

E-napló felelős szakmai kompetenciája: 

 Az elektronikus napló informatikai rendszerének teljes felügyelete. 

 A tantárgyfelosztás, az órarend bevitele, a tanulók osztályokba, csoportokba rendezése. 

 Kapcsolattartás a szoftverfejlesztőkkel. 

 A változások közvetítése és szükség esetén ezek képzéseken való átadása. 

 Az adminisztrációs mulasztások kiszűrése és az intézményvezetés tájékoztatása ezekről. 

Az e-napló által kötelezően nyilvántartott adatok 

 tanuló neve 

 születési helye, ideje 

 neme 

 állampolgársága (nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcíme, igazoló okirat meg-

nevezése, száma) 

 lakóhely, tartózkodási hely címe, e-mail címe 

 tb azonosító jel 

 szülő, törvényes képviselő neve, lakcíme, tartózkodási címe, telefonszáma, e-mail címe 
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 a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok (felvétel, köznevelési alapfeladat, szüneteltetés, 

megszűnés, mulasztás, kiemelt figyelmet igénylő státusz és ennek adatai, tanulóbaleseti ada-

tok, oktatási azonosító, magántanulói státusz adatai, magatartás és szorgalom értékelése, tan-

tárgyi értékelések, fegyelmi és kártérítési ügyek, a diákigazolvány sorszáma, évfolyamismét-

lés adatai, jogviszony létesítésének, megszűnésének időpontja) 

 

13.8. Adatkezelés, adatvédelem 

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete (2016/679) és a 2011. évi CXII. törvény 

alapján elkészített adatkezelési szabályzat a 2. számú mellékletben található. 

 

14. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
 

Az iskolai könyvtár működési szabályzata mellékleteivel együtt jelen SZMSZ 3. szá-

mú mellékletét képezi. 
 

 

15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

15.1. Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SzMSz) csak a nevelőtestület módosíthatja a 

szülői munkaközösség és a diákönkormányzat véleményének kikérésével és a fenntartó jóvá-

hagyásával.  

15.2. Az intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges további rendelkezéseket – 

mint pl. munkavédelmi szabályzat, az irat- és pénzkezelés, bizonylatolás rendjét, az intézmé-

nyi gazdálkodás szabályait – önálló szabályzatok tartalmazzák. E szabályzatok mint igazga-

tói utasítások jelen SzMSz változtatása nélkül  módosíthatók. 

 

16. MELLÉKLETEK 
 

16.1 Munkaköri leírás minták 

16.2 Adatkezelési szabályzat  

16.3 Az iskolai könyvtár SZMSZ-e 
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17. Legitimációs záradék 
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MELLÉKLETEK 
 

1. számú melléklet 

 
16.6. Munkaköri leírás-minták 
 

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

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

szervezési okokból az osztályfőnökök munkaköri leírását külön készítjük el az osztályfőnökök szá-

mára azért, hogy pusztán az osztályfőnöki feladatok ellátásának megkezdése vagy a feladat szüne-

teltetése miatt ne kelljen minden alkalommal módosítanunk a pedagógus munkaköri leírását. 

 

16.6.1. Pedagógus munkaköri leírása  

 

A dolgozó neve:  

Oktatási azonosítója:  

Munkakörének megnevezése:  

A munkakör betöltésének feltétele: szakirányú főiskolai diploma (hiteles másolata személyi 

dokumentációban található) 

Felettesek: munkaközösség-vezető, igazgatóhelyettes, igazgató  

A munkavégzés helye: Váci Mihály Katolikus Általános Iskola, Nagykáta, Zárda 

u. 5. 

Munkaidő beosztása: az órarend, SZMSZ, valamint az igazgató által esetenként 

elrendelt időbeosztás szerint 

Megbízatásai:  

 

I. Munkaviszonyából és pedagógus beosztásából adódó általános elvárások: 

 A rábízott tanulók tanítása és nevelése az iskola katolikus szellemiségének megfelelően az 

etikai kódex alapján. 

 Példamutató magatartásával és megjelenésével segíti az iskola oktatási és nevelési céljai-

nak megvalósulását.  

 Figyel az iskolai élet problémáira, a pedagógus- és diákközösség tagjainak pedagógiai,  

emberi     nehézségeire,     segíti     a     helyes     kibontakozást,  a     hibák     felszámolá-

sát. 

 Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. 

 A munkarendet pontosan betartja. Munkavégzésre az előírt helyen, a munka kezdete előtt 

legalább 15 perccel, tanításra, munkavégzésre alkalmas állapotban jelenik meg. Az előírt 

orvosi vizsgálatokon részt vesz. 

 Szaktárgyától függetlenül kötelessége az emberi tisztességre, becsületességre, hivatástu-

datra, valamint a helyes és szép magyar beszédre és írásra nevelés. 

 A tanóra védelme, a munkafegyelem megtartása alapvető kötelessége. Ennek érdekében a 

tanulót óráról kihívni illetve kiengedni csak kivételes, indokolt esetben lehet. Foglalkozá-

son ételt-italt elővenni szigorúan tilos. Mobiltelefon csak a Házirendben leírtak szerint le-

het a tanórán.  

 A hiányzásokat az óra elején regisztrálni kell, hiányzások adminisztrációja alapvető elvá-

rás.  
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 Tanulót fegyelmezési okból óráról kiküldeni nem lehet. Abban az esetben, ha az órán nem 

dolgozik, felszerelést nem hoz magával, társai tanuláshoz való jogát viselkedésével korlá-

tozza, az igazgatóhelyetteshez illetve az igazgatóhoz kell küldeni.  

 Az    iskola    szabályszerű működése    érdekében   rendkívüli    esetben    e    munkaköri 

leírásban nem említett feladatok elvégzésére is kötelezhető. 

 

II. Alaptevékenységből adódó feladatok: 

 Tanórai és tanórán kívüli oktató, nevelő munkáját a központi oktatási szabályozásban (tör-

vények, rendeletek), valamint az iskolai alapdokumentumokban (Pedagógia Program, 

SZMSZ, Házirend) leírtak szerint kell végeznie.  

 A tanítási órákhoz, egyéb foglalkozásokhoz kapcsolható valamennyi tevékenységét (felké-

szülés, szervezés, értékelés-ellenőrzés) lelkiismeretesen és magas színvonalon látja el.  

 Az elméleti órákhoz és megbízatásaihoz kapcsolódó dokumentumokat határidőre elkészíti, 

illetve az éves munkatervekhez, munkaközösségi tervekhez kapcsolódó javaslattételi    kö-

telezettségének eleget tesz. 

 Tanmenete alapján halad szaktárgyainak tanításában. A kétheti óraszámnál nagyobb elté-

rést – elmaradást – jelzi a munkaközösség vezetőjének, illetve az igazgatónak vagy helyet-

tesének, akik tanácsaikkal, szervezési eszközökkel segítik a tanmenet rendjének mihama-

rabbi visszaállításában.  

 A helyettesítési rendnek megfelelően ellátja a kijelölt feladatokat.  

 Az ügyeleti rend szerint köteles a folyosóügyeletet ellátni.  

 Az érvényben levő jogszabályok szerint végzi az előírt szervezési, illetve adminisztrációs 

feladatait, az osztálynaplók naprakész vezetését. Óráit, helyettesítéseit, túlóráit, egyéb te-

vékenységeit munkaidő-nyilvántartási illetve a teljesítmény-nyilvántartó lapon vezeti, és 

havonta átadja az igazgatóhelyettesnek. Valamennyi tanórával kapcsolatos tevékenységét a 

naplóban is rögzíti.  

 Aktívan részt vesz az iskola életével, a nevelő-oktató munkával kapcsolatos értekezleteken, 

munkaközösségének munkájában; a meghatározott feladatokat a rögzített határidőre elvég-

zi.  

 Az iskolai tradíciókhoz tartozó, a tanév munkarendjében tervezett iskolai ünnepélyeken, 

tanulmányi, kulturális, sport- vagy egyéb iskolai rendezvényeken részt vesz, illetve megha-

tározott feladatokat vagy tanuló-felügyeletet lát el.  

 Részt vesz az önképzésben, továbbképzésben, a szerzett tudást és tapasztalatot megosztja 

kollégáival, munkaközösségével, az új ismereteket iskolai munkájában alkalmazza.  

 Feladata a tanulók felzárkóztatása, a tehetséggondozás, a diákönkormányzat és a diákkörök 

tartalmi munkájának segítése.  

 Szülői értekezletet, fogadóórát tart, törekszik tanítványai háttérkörnyezetének megismeré-

sére.  

 Segíti az iskola egészségügyi, munkavédelmi, ifjúságvédelmi feladatainak végrehajtását. 

Óvja a tanulók testi épségét, részt vesz egészségügyi nevelésükben. Szükség esetén tanuló-

it orvosi vizsgálatra kíséri,a vizsgálat ideje alatt felügyel rájuk.  

 Betartatja a Házirendet.  

 Együttműködik az iskola pedagógus és nem pedagógus dolgozói val, kiemelten az azonos 

osztályban tanító kollégákkal.  
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 Kezeli szaktárgyának eszközeit (megbízás szerint szertárát), gondoskodik rendben tartá-

sukról, megóvásukról, leltározásukban közreműködik.  

 Ellátja a rábízott teremőri feladatokat, a terem óvásába, gondozásába, fejlesztésébe bevonja 

tanulóit.  

 A tanítás nélküli munkanapokon – ettől eltérő utasítás hiányában – a program kezdete előtt 

legalább 10 perccel megjelenik, és a programtól függően végzi feladatát. Ide tartozik a ne-

velési, tanári, féléves értekezlet, szakmai vagy diáknapok, tanévnyitó, tanévzáró rendez-

vény,  és minden elrendelt szorgalmi időn kívüli munkanap.  

 Az iskolában ellátható munkaköri feladatok elvégzésén túl szorgalmi időben nem köteles 

az iskolában tartózkodni, ha a munka iskolán kívül is ellátható. Nem végezhető azonban 

iskolán kívül a tanügyi dokumentáció elkészítése, valamint egyéb – adatvédelmi szem-

pontból kockázatos – adminisztráció tevékenység. ( napló, bizonyítvány, anyakönyv) 

 Közreműködik a tanulók beíratásában, egyéb ügyeletek ellátásában – beosztás szerint.  

 

III.    A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje, az ellenőrzéssel, értékeléssel kapcso-

latos felelősségek  

 

 Valamennyi pedagógus feladata az iskolában folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságá-

nak értékelése, a kevésbé eredményes szakterület felderítése és megszüntetése. A rendel-

kezésre álló felszerelések hatékony használata, fejlesztése, bővítése, a minőség javítása.  

 Az iskolai értékelés alapelveit be kell tartani, különösen:  

 a tanulók érdemjegyeit az osztályozó naplóba folyamatosan, de legkésőbb a hét végé-

ig be kell írni; 

  az érdemjegyek száma tantárgyanként és félévenként minimum a heti óraszámmal 

egyező legyen (egy órás tárgy esetében félévente kettő);  

 az írásbeli munkákat 2 tanítási héten belül ki kell javítani;  

 a szóbeli tanulói teljesítményt – feleletet – néhány mondatban értékelni kell az osz-

tály előtt.  

 Az értékelés területei: tantestületi értekezletek, osztályozó konferenciák, munkaközösségi 

megbeszélések, szülői értekezletek, fogadóórák, melyeken az éves munkatervnek megfele-

lően minden pedagógusnak – érintettségével összhangban – részt kell vennie.  

 

IV. Megbízás alapján kötelezően, esetenként külön díjazással is végzendő többletmunkák: 

 

 A megbízáson alapuló feladatokat minden esetben az iskola igazgatója adja ki. A megbízá-

sok az alapdokumentumokban foglaltakkal összhangban történhetnek. 

 A díjazás a mindenkori törvényi szabályozás (Mtv, Kjt) és az iskola anyagi lehetőségei 

alapján történik.  

 Óraszámmal kifejezhető megbízások: szakkör, korrepetálás, helyettesítés, felzárkóztatás, 

tehetséggondozás.  

 Tanulók kísérése jogszabályban meghatározott esetekben, tanulmányi kirándulások vezeté-

se az SZMSZ és a Házirend maradéktalan betartásával.  

 Osztályfőnöki teendők ellátása, versenyre felkészítés, a tanulók sportolásának, szabadide-

jének szervezése.  

 Vizsgáztatás ellátása az éves munkaterv szerint.  
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 Diákönkormányzat segítése, ifjúságvédelmi teendők ellátása, értekezletek jegyzőkönyvei-

nek vezetése.  

 

V.      Munkabeosztás, távolmaradás a munkából: 

 A pedagógus munkaideje heti 40 óra. (Részfoglalkozásúaknál a munkaszerződésben fog-

laltak az irányadók.)  

 Az adott tanévre szóló munkabeosztást az órarend határozza meg.  

 Az iskola szervezeti felépítéséből adódóan a munkavégzés helye változó is lehet.  

 A személyi adatokban (lakcím, telefon, elérhetőség stb.) történt változásokat haladéktala-

nul az igazgatónak be kell jelenteni. Indokolt esetben elrendelhető a folyamatos nyári elér-

hetőség biztosítása.  

 A munkából történő távolmaradást, annak okát lehetőleg annak keletkezésekor, de legké-

sőbb a munka megkezdése előtt 30 perccel az iskolavezetésnél vagy az iskola titkárságán 

be kell jelenteni.  

 A távolmaradás igazolására csak táppénzes, illetve jogszabályban meghatározott hivatalos 

távollétet tanúsító igazolás fogadható el.  

 

VI. A pedagógust munkakörénél fogva az alábbi jogok illetik meg: 

 Nevelőtestületi értekezleten, hivatalos összejöveteleken az iskola működési dokumentuma-

ival, munkaterveivel, a nevelőtestületnek jóváhagyásra ajánlott eljárásokkal, a nevelő-

oktató munka tartalmi, szervezeti, szervezési és módszertani kérdéseivel kapcsolatban ja-

vaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat. Különvéleményét jegyzőkönyvbe foglalhatja, az 

iskola életével kapcsolatban bármilyen ügyben bírálatot gyakorolhat, külön jogszabályok-

ban rögzített esetekben szavazhat. 

 Tanmenetén év közben – az osztály előre nem látható sajátosságaira való tekintettel – a 

munkaközösség és az igazgató tájékoztatása mellet – kisebb sorrendi és órakeretbeli vál-

toztatásokat tehet.  

 Módszertani eljárásait – a tantárgyi követelmények és az adott tanulóközösség fejlettségi 

szintjével összhangban – egyéniségének megfelelően választhatja meg.  

 Az igazgató előzetes hozzájárulásával új nevelési-oktatási módszereket, eljárásokat pró-

bálhat ki, felméréseket, kutatásokat végezhet.  

 A Pedagógiai Program figyelembevételével, a munkaközösség egyetértésével megválaszt-

hatja a tankönyvrendelés időszakában a használni kívánt tankönyveket.  

 A tanulók érdemjegyeit – az osztályozásra vonatkozó általános szabályok szem előtt tartá-

sával – önállóan állapítja meg. Az érdemjegyen változtatni csak egyetértésével, illetve na-

gyon indokolt esetben – írásba foglalt – nevelőtestületi határozattal lehet.  

 Munkavégzését érintő minden felmerül ő kérdésben közvetlen feletteséhez, illetve az igaz-

gatóhoz fordulhat.  

 

A munkaköri leírás hatálya: …………………………………….. visszavonásig. 

 

A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek isme-

rem el. 

 

Nagykáta, 201…………………………………. 
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16.6.2. A MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ  MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 
 

A   munkaközösség-vezetőt   –   a   munkaközösség   tagjainak   javaslata   alapján   –   az  
igazgató bízza meg. Munkáját az iskola alapdokumentumainak és az iskolavezetés iránymutatá-
sainak megfelelően végzi . 
 

A pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri feladatokon túl hatásköre és feladatai a 
követke-zőkkel egészülnek ki: 

 

 Összeállítja – az iskola pedagógiai programja és éves munkaterve alapján, a munkakö-
zösség tagjainak bevonásával – a munkaközösség éves programját. 

 
 A munkaprogram végrehajtása során irányítja a munkaközösség szakmai munkáját, ösz-

szehangolja tagjainak ez irányú tevékenységét, látogatja óráikat.  
 

 Ellenőrzi és összehangolja – az igazgatónak történ ő benyújtás előtt – a munkaközösség 
tanmeneteit. Segíti ezek elkészítését, ügyelve a tantervi követelmények megvalósításá-
ra, a követelmények, ütemezések megtartására.  

 
 A félévi és tanévzáró nevelőtestületi értekezletekre – az igazgató által meghatározott 

szempontok alapján – beszámolót, értékelést, adott esetben elemzést készít a nevelőtestü-
let számára munkaközösségének tevékenységéről, a munkaterv végrehajtásáról.  

 
 Segíti a pedagógusok szakmai továbbképzését, javaslatot tesz ennek ütemezésére, részt 

vesz a helyi szakmai-pedagógiai továbbképzése tartalmi kimunkálásában.  
 

 Az iskolavezetéssel együtt szervezi területe szakmai, tanulmányi versenyeit, segíti a te-
hetséges tanulók kiválasztását, felkészítését.  

 
 Részt vesz a munkaközösség tantárgyfelosztásának tervezésében.  

 
 Irányítja az időszakonkénti eredményességi vizsgálatokat, szükségesetén részt vesz elem-

zésükben, értékelésükben, az ezekből következő feladat-meghatározásban.  
 

 Javaslatot tesz az intézményi működési feladatokhoz, az oktató-nevelő munkához kap-
csolódó intézményi szabályzatok változtatására,az intézményben folyó szakmai tevé-
kenység korszerűsítésére, a nevelési értekezletek témáinak megválasztására.  

 
 Segíti az iskolavezetést a munkaközösségi tagok helyettesítésének megszervezésében.  

 
 Figyelemmel kíséri  az éves     ütemterv     időarányos     megvalósulását,     segíti     az   
       intézményvezetést a feladatok teljesítésében, a szervezési munkák ellenőrzésében, külö-
nös tekintettel az iskolai hagyományokból adódó nagyrendezvények, illetve munkaközössé-
gét       szakmailag érintő feladatok esetében. 

 

Dátum, aláírás 

 

16.6.3. Osztályfőnök munkaköri leírása 

 
Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg. Munkáját az alapdokumentumokban megha-

tározottak, valamint az iskolavezetés iránymutatásai alapján végzi. 
 
Osztálya közösségének felelős vezetője, a pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri fel-
adatokon túl hatásköre és feladatai a következőkkel egészülnek ki: 
 

 

 Alaposan megismeri tanítványai személyiségét, ennek, valamint az iskola pedagógiai elve-

inek figyelembe vételével neveli őket. Minden tudásával elősegíti az osztályközösség ki-

alakulását. 

 

 Összehangolja és segíti az osztályában tanító nevelők munkáját. Észrevételeit, a felmerülő 
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problémákat az érintett nevelőkkel megbeszéli.  

 

 Az éves ütemtervben meghatározottak szerint fogadóórát, osztályszülői értekezletet tart. 

Az ellenőrző útján rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmá-

nyi előmeneteléről.  

 

 Aktív pedagógiai kapcsolatot tartani az osztály szülői munkaközösségével, a tanulók életét, 

tanulmányait segítő személyekkel (családsegítő munkatárssal, pszichológussal, iskolaor-

vossal, védőnővel, fejlesztő pedagógussal). 

 

 Osztályfőnöki nevelő munkáját tanmenetben megtervezi, és az abban foglaltakat be is tart-

ja.  

 

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, észrevételeivel, javaslataival, va-

lamint a részére kijelölt feladatok teljesítésével elősegíti a közösség tevékenységét.  

 

 Együttműködik a közösség kialakítása és fejlesztése érdekében a hitoktatókkal, a diákön-

kormányzattal, a szülőkkel. Segíti őket feladataik végrehajtásában.  

 

 Figyelemmel kíséri tanulói tanulmányi eredményeit, osztálya fegyelmi helyzetének alaku-

lását. Minősíti a tanulók magatartását és szorgalmát, ezekkel összefügg ő észrevételeit, ja-

vaslatait kollégái elé terjeszti.  

 

 Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű, SNI és BTM tanulók segítésére, szorosan 

együttműködik az ifjúságvédelmi felelőssel. 

 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat, ideértve a tanügyi dokumentumok 

naprakész vezetését (törzskönyv, osztálynapló), valamint a továbbtanulással, ifjúságvéde-

lemmel, statisztikák készítésével  járó adminisztrációt. Értesíti a bukásra állók szüleit. 

 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására moz-

gósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, fegyelmezésére, kitüntetésére. Szükség esetén kéri 

ezekhez az osztályközösség véleményét.  

 

 Figyelemmel kíséri a tanulók tankönyvellátottságát, segít a felmerülő gondok megoldásá-

ban.  

 

 Igazolt és igazolatlan mulasztás esetén a törvényi előírásoknak megfelelően végezni mun-

káját Törekszik az indokolatlan mulasztások, késések megelőzésére, visszaszorítására, en-

nek érdekében él az alapdokumentumokban lefektetett eszközökkel.  

 

 Részt vesz tanulóival az iskolai rendezvényeken, felkészíti őket ezekre, majd ügyel 

részvételükre, kulturált viselkedésükre.  
 
 

Dátum, aláírás 
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16.6.4. Napközis nevelő munkaköri leírása 

 
A pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri feladatokon túl hatásköre és feladatai a kö-
vetkezőkkel egészülnek ki: 
 
A tanulók nevelésével kapcsolatos feladatok:  

 A napközis tanító alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása:  

 napközis foglalkozás keretében gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, erköl-

csi védelméről, személyiségének fejlődéséről,  

 a napköziben az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti,  

 figyelembe veszi a napközis foglalkozások során a tanuló egyéni képességét, tehetségét, 

fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét,  

 segíti a tanuló képességének, tehetségének kibontakozását,  

 segíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz,  

 a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, 

és ezek elsajátításáról meggyőződik,  

 ha a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges 

intézkedéseket megteszi,  

 közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában,  

 közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, megszüntetésé-

ben, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében,  

 a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi együtt-

működés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására,  

 a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt fi-

gyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében in-

tézkedést tart szükségesnek,  

 a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad,  

 tevékenysége során a tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja,  

 a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja.  

 

A napközis foglalkozást vezető feladatkörei: 

 A napközis tanulók részére foglalkozási tervet készíteni. 

 Biztosítani a napközis tanulók részére a másnapi felkészülést: 

o megismertetni az önálló, módszeres tanulást, szükség esetén segítséget nyújtani a 

felkészüléshez 

o gondoskodni az írásbeli házi feladatok tanulók általi maradéktalan elkészítéséről 

o rendszeresen ellenőrizni mennyiségileg az elkészített házi feladatokat 

o a szóbeli feladatokat a napközis tanulóktól kikérdezni, szükség esetén gyakoroltatni 
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 A napközis foglalkozások alkalmával – különösen az irányított szabadfoglalkozások alatt – 

fogékonnyá tenni a tanulót a saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a tá-

gabb társadalom értékei iránt.  

 Segíteni a tanulót átvezetni az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás te-

vékenységeibe, a napközis foglalkozások alatt a tanórai foglalkozásoknál nagyobb teret 

engedve azonban a játéknak.  

 Teret adni a tanuló játék- és mozgás iránti vágyának, segíteni természetes fejlődését, éré-

sét, ennek érdekében a szabadfoglalkozások alkalmával megismertetni a tanulót minél 

több, kis, közepes és nagyobb csoportokban játszható játékkal (népi játékok, körjátékok 

stb.)  

 Napi kapcsolatot tartani a tanító pedagógussal , a tanulókkal kapcsolatos elvárásaikat egy-

mással egyeztetni.  

 A gyermekétkeztetési feladatok lebonyolítása, az ebédeltetés, valamint az uzsonnáztatás, 

ez idő alatt a tanulók felügyeletéről gondoskodni.  

 Gondoskodni arról, hogy az étkezések előtt a tanulók kezet mossanak, továbbá az étkezés-

kor megfelelő magatartást tanúsítsanak.  

 Kiemelt figyelmet fordítani a napközis foglalkozások helyszínein a tanulóbalesetek meg-

előzésére.  

 A napközis foglalkozás végén a tanulók iskolából való távozását felügyelni.  

 Mintákat adni az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozni a 

tanulási szokásokat.  

 Pontosan és precízen vezetni a napközis tanulók nyilvántartásait.  

Dátum, aláírás 

 

16.6.5. IFJÚSÁGVÉDELMI FELELŐS MUNKAKÖRI FELADATAI 
 

Megbízását az igazgatótól kapja. Munkáját a hatályos gyermek- és ifjúságvédelmi jogsza-

bályok, az iskola alapdokumentumainak vonatkozó részei és az iskolavezetés útmutatása szerint 
látja el. 
 

 Teendőit az iskolavezetéssel és az osztályfőnökökkel szoros együttműködésben végzi, in-

formációkat kér és ad. 
 

 A tanulók problémáinak megoldása érdekében kapcsolatot tart a gyermekjóléti- és csa-

ládsegítő szolgálattal, lakóhely szerint illetékes önkormányzatokkal, pedagógiai szolgá-
latokkal, iskolaorvossal, pszichológussal (az ügy természete szerint). 

 
 Tájékoztatja a tanulókat problémáik megoldási lehetőségeiről, ezek helyeiről.  

 
 Az osztályfőnökök jelzése alapján – az iskolavezetés tájékoztatása mellett – kezdemé-

nyezi az illetékes hatóságoknál az anyagi támogatást, vagy a szükséges eljárások megin-
dítását (tankötelezettség megsértése, igazolatlan hiányzások stb.).  
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 Szükség esetén személyes elbeszélgetéssel tájékozódik a tanulók háttérproblémáiról, ezek 
ismeretében megteszi vagy javasolja az iskolavezetésnek a szükséges intézkedéseket.  

 
 Éves munkatervet készít, melyről beszámol az iskolavezetésnek.  

 

16.6.6. A DIÁKÖNKORMÁNYZATOT SEGÍTŐ PEDAGÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 
A diákönkormányzatot segítő pedagógus feladata az iskolai diákönkormányzat működteté-

se, a demokratikus iskolai közélet szervezeti feltételeinek, a gyermek- és diákjogok iskolán belüli 
érvényesítésének biztosítása, a nevelőtestület és a diákközösség szándékainak, elképzeléseinek 
összehangolása. 
 
 

A segítő pedagógus kiemelt feladata, hogy: 
 

 A diákönkormányzat a jogszabályokban és az iskolai alapdokumentumokban biztosított 
hatáskörében önállóan és célszerűen működjön. A DMS tanár a diáktanács ülésein mindig 

részt vesz, segíti annak tevékenységét. 
 

 A tanulók igénye, a nevelőtestület céljai és saját szakmai tapasztalatai alapján szakmai 
segítséget nyújt a programok tervezéséhez, megszervezéséhez, értékeléséhez.  

 
 Biztosítja a diákönkormányzat hatáskörébe utalt döntések alapos előkészítését, elősegíti a 

közvetlen és a képviseleti demokrácia érvényesülését.  
 

 Részt vesz az iskolai fórumok, iskolagyűlések, iskolai rendezvények szervezésében, lebo-
nyolításában.  

 
 Gondoskodik a diákönkormányzat munkaprogramjának készíttetéséről, az abban foglal-

tak végrehajtásáról.  
 

 Személyesen és a kollegák, szülők bevonásával biztosítja a felügyeletet a diákönkor-
mányzat rendezvényein, felelős ezeken a Házirend betartásáért.  

 
 Szervezi, irányítja a diákönkormányzati választásokat, összehívja és a diáktanács elnöké-

nek megválasztásáig levezeti a diáktanácsülést. Ismerteti a tanács tagjaival a diákönkor-
mányzat jogait és hatáskörét.  

 
 Képviseli a diákönkormányzatot ott, ahol ezt a diákvezető adott esetben nem teheti meg 

(fenntartó, szakbizottság).  
 

 Szoros munkakapcsolatot tart fenn eredményes tevékenysége érdekében az igazgatóval, 
iskolavezetéssel, az osztályfőnökökkel és a szül ők képviselőivel.  

 
 

16.6.7. AZ ISKOLATITKÁR MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 
 

Munkáját az igazgató (távollétében helyettese) irányítása alapján végzi. Nem egyedi fel-
adatokat és megbízásokat teljesít, hanem önállóan és aktívan szervezi ügyviteli, adminisztrációs, 
igazgatási és klasszikus titkárnő tevékenységét. 
 

Az intézmény – ezen belül kiemelten az iskolavezetés – zökkenőmentes működése ér-
dekében az alábbi feladatokat látja el: 

 
 A hatályos jogszabályok és az intézmény iratkezelési szabályzatának megfelelően végzi az 

ügyiratok kezelését, az iktatást (ügyelve a határidők betartására), az irattári anyagok szak-
szerű nyilvántartását és tárolását.  

 
 Elkészíti az iskolavezetés levelezését, a be- és kimenő postai küldemények ügyintézé-

sét, a feladókönyv vezetését, és a bélyegekkel kapcsolatos elszámolást.  
 

 Ellátja a beérkező telefonok fogadásával összefüggő teendőket az információk rögzíté-
sétől és továbbadásától kezdve a hívások megfelelőhelyre kapcsolásáig.  
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 Vezeti a nyilvántartásokat, ideértve a tanulókra vonatkozó információk kezelését, rend-

szerezését, a felvételtő a szoros nyilvántartású dokumentumokon át a tanulói jogviszony 
megszüntetéséig.  

 
 Együttműködik az egészségügyi szervekkel a tanulók – törvényben rögzített – egész-

ségügyi ellátásának szervezésében.  
 

 Közreműködik az irodaszerek, az oktatáshoz napi szinten szükséges eszközök, kellé-
kek megrendelésében, figyelemmel kísérésében kréta,( papír, festékek stb.).  

 
 Az iskolavezetés által meghatározott módon részt vesz az aktuális kimutatások, jelenté-

sek, beszámolók, tájékoztató anyagok elkészítésében, rendezésében.  
 

 Ellátja az iskolavezetés által meghatározott fénymásolási feladatokat.  
 

 A klasszikus titkárnői feladatok keretében közreműködik az iskolavezetés vendégeinek 
fogadásában.  

 
 Felel környezete rendjéért, esztétikus megjelenéséért.  

 
 A tételesen felsoroltakon kívül elvégzi mindazokat az iskola működtetésével szorosan 

összefügg ő tevékenységeket, melyekkel az igazgató megbízza.  
 

 

16.6.8. A RENDSZERGAZDA MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 
 

A rendszergazda feladata az iskola számítástechnikai eszközparkjának felügyelete, műkö-
dő-képességének biztosítása, oktatásra kész állapotának folyamatos fenntartása. Munkáját az is-
kola pedagógiai programjának tartalma szerint, a számítástechnikát oktató nevelőkkel együttmű-
ködve, kéréseiket, igényeiket figyelembe véve végzi az igazgatótól kapott megbízás alapján. 
 
Alapfeladatai: 
 

 Az informatika fejlődésének folyamatos nyomon követése, a lehetőségekhez mérten be-
építve az intézmény oktatási rendszerébe, elősegítve el annak folyamatos fejlődését.  

 
 A hatályos jogszabályok, tantervek, iskolai dokumentumok alapján, az anyagi lehetősé-

gek felmérésével, a számítástechnikát oktatókkal történt alapos egyeztetés során kiala-
kítja és évente előterjeszti a javasolt fejlesztési koncepciót.  

 
 Részt vesz a géptermek kialakításának tervezésében, a hardver- és szoftver-beszerzések 

szakmai véleményezésében.  
 

 Különös gondot fordít a számítógépek vírusmentességének fenntartására, rendszeres el-
lenőrzésére. Vírus felbukkanása esetén haladéktalanul mindent elkövet a terjedés megaka-
dályozására, a fertőzés felszámolására, illetve adott esetben a keletkezett kár minimalizá-
lására.  

 
 Közreműködik a gépek, perifériák, programok egyértelmű, pontos leltárának elkészítésé-

ben, vezeti a saját dokumentációjában bekövetkező változásokat, illetve ezek alapján fo-
lyamatosan ellenőrzi az eszközök meglétét.  

 
Feladatai a hardver eszközök területén: 
 

 Elvégzi az új gépek, perifériák beállítását, beüzemelését, majd rendszeres ellenőrzéssel 
törekszik a rendellenességek megelőzésére. 

 
 A felmerülő hibákról tájékoztatja az iskolavezetést, megjelölve az elhárítás legcélszerűbb 

módját is. 
 

 ₃ Ha a javítás külső szakember igénybevételét teszi szükségessé – a javítás jóváhagyatá-
sát követően –, gondoskodik annak elvégeztetéséről. 

 
 Tartja a kapcsolatot a szállító cég, a garanciális vagy azon túli javítást végző szerviz 
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szakembereivel, ellenőrzi az elvégzett munkát, a hibás teljesítést haladéktalanul jelzi az 
iskolavezetésnek.  

 
 Kapcsolatot tart az Internet-szolgáltatóval, a Sulinet rendszer üzemeltetőjével.  

 
 Rendkívüli esetben (rendszerösszeomlás, hálózat sérülése, súlyos vírusfertőzés) haladék-

talanul elkezdi a hiba elhárítását, illetve gondoskodik az elhárítás megkezdéséről. (Ennek 
érdekében biztosított számára a rendszerhez való hozzáférés lehetősége a nap minden órá-
jában, illetve munkaszüneti napokon is.)  

 
 Károkozás, rongálás esetén azonnal tájékoztatja igazgatót, és minden szakmai felkészült-

ségével segíti a rongálók felderítését. A károkozó megtalálása esetén javaslatot tesz a kár-
térítés nagyságára.  

 
 A számítástechnikai eszközöket igénylő események (vizsgák, érettségik, versenyek) idő-

pontjában (az iskola éves munkaterve, illetve az iskolavezetés  utasítása szerint) biztosítja 
az eszközök rendelkezésre állását, és gondoskodik  minden illetéktelen hozzáférést kizáró 

felügyeletükről. 
 
Teendői a szoftverek területén: 

 
  

 Biztosítja a feladatok maradéktalan ellátásához a szükséges szoftverek működőképessé-
gét. Az  iskola  birtokában levőszoftvereket  és  a  hozzájuk  kapcsolódó licenceket nyil-
vántartja, és ellenőrzésre bármikor kész, áttekinthető állapotban tárolja. Összegyűjti az 
esetleges licenccel nem bíró programokat, és javaslatot tesz az igazgatónak legalizálásuk-
ra. 

 
 A beszerzett szoftvereket telepíti, beállításukat elvégzi, a lehetőségekhez mérten biztosít-

ja e beállítások megőrzését. 
 

 Az iskolai működéshez vásárolt nem oktatási célú programokat installálja, kezelőiket tá-
jékoztatja (irodai szoftverek). (A programok kezelőinek betanítása nem tartozik munka-
körébe.)  

 
 Az iskolavezetéssel egyeztetett esetekben és módon biztonsági adatmentést végez.  

 
 Amennyiben egy szoftver jogtisztaságáról nem tud meggyőződni, annak telepítését meg 

kell tagadnia. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a program veszélyezteti a rend-
szer biztonságos működését.  

 

Az iskolai Internet-hálózattal kapcsolatos feladatok: 
 

 Megkülönböztetett figyelmet fordít az iskolai hálóz at(ok) hatékony, biztonságos műkö-
désére, üzemeltetésére. 

 
 Megtervezi a hálózat optimális struktúráját, illetva későbbiekben az újonnan felmerült 

igényekhez igazítja. 
 

 Szakmai dokumentációt készít a rendszer felépítéséről, működéséről.  
 

 Az ISZ-ben foglaltak szerint új hálózati azonosítókat ad ki, a hálózati felhasználókat, a 
felhasználói jogokat karbantartja.  

 

 Üzemelteti az iskola szoftvereit, ügyel azok legbiztonságosabb beállításaira. 
 

 A hálózati rendszerek belépési jelszavait lezárt borítékban az igazgatóval együtt elhe-
lyezi a páncélszekrényben. A borítékot csak rendkívüli esetben, az igazgató engedé-

lyével lehet felbontani. 
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16.6.9. Technikai dolgozó ( karbantartó) munkaköri leírása  

 
A dolgozó neve:  

Munkakörének megnevezése:  

Közvetlen felettes: gazdasági vezető 

A dolgozó munkahelye: Váci Mihály Katolikus Általános Iskola  

Nagykáta  

A dolgozó által ellátott munkaterü-

let: 
Az iskola három telephelye 

Munkaidő beosztása: 40 óra/hét ; naponta: 

 

Feladatai 

 

 Az iskola épületét 7 órakor kinyitja a tanulóknak.   

 A tanítás megkezdése előtt bejárja az iskolát, nincs- e szükség valahol hiba elhárítására. 

 Kazánok üzemeltetése, mérőórák, műszerek, biztonsági berendezések folyamatos ellenőr-

zése. 

 Kazánnapló folyamatos naprakész vezetése, észrevételek, hibák jelzése 

 A létesítményben előírt hőmérséklet biztosítása 

 Az épület oldalbejáratainak, szintek közötti átjárók, nagykapu nyitása 

 Nyílászárók állapotának rendszeres ellenőrzése, és javítása. 

 Portán elhelyezett hibanapló folyamatos figyelemmel kísérése, a jelzett hibák javítása, ki-

véve az elektromossági és egyéb olyan hibákat, amely szakirányú végzettséget igényelnek. 

 Karbantartja a kerti csapokat, kerítést, kapukat. 

 Zárak, berendezések javítását folyamatosan végzi. 

 Téli hónapokban a közlekedési utak járhatóságát biztosítja. 

 Nyári idényben a zöldövezet ápolását, nyírását és az udvar söprését, tisztán tartását elvég-

zi. 

 Anyagi felelősséggel tartozik a rá bízott szerszámokért és karbantartási anyagokért. 

 Anyag igényét minden esetben előzetesen egyezteti felettesével. 

 Beszerzi a karbantartáshoz szükséges anyagokat, felhasználásra átveszi. 

 A munkák elvégzéséről naplót vezet, és anyagfelhasználást írja.  

 Besegít az iskolai rendezvényekhez szükséges berendezések mozgatásába. 

 Részt vesz a pedagógusok oktató-nevelő munkájához szükséges dekorációk, szemléltető 

anyagok elkészítésében kihelyezésében. 

 Szükség esetén besegít a másik karbantartónak a javításban, anyagok mozgatásában és a 

nehéz fizikai munkában. 

 Postázást végez az iskolatitkárság felé. 

 A tanítás megkezdése előtt bejárja az iskolát, nincs-e szükség valahol hiba elhárítására. 

 Naponta ellenőrzi a szennyvízrendszert, a csapok állapotát, kijavítja a szakmunkát nem 

igénylő hibákat. 

 Ha a hibát nem tudja kijavítani, akkor  jelzi felettes vezetőjének. 

 Rendszeresen ellenőrzi a nyílászárók állapotát, a kisebb javításokat elvégzi. 

 Rendben tartja, illetve rendszeresen ellenőrzi az épület zárására szolgáló kulcsokat, hiány 

esetén jelez az iskola Igazgatójának. 

 Zárak, kilincsek, izzók, neoncsövek, biztosítékok, konnektorok, kapcsolók cseréjét elvégzi. 

 Az iskola berendezésének állapotát rendszeresen ellenőrzi, a javításokat elvégzi. (padok, 

székek, stb.). 

 Rendben tartja az iskola környékét. 

 Naponta, reggel vagy este a nagy szeméttárolókat kiüríti. 
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 Köteles a karbantartási naplóban az elvégzett karbantartási munkákat rendszeresen rögzí-

teni. 

 

A fentieken kívül elvégzi azokat a feladatokat, amelyekkel a közvetlen felettese vagy az  igazgató 

megbízza. 

 

A munkavégzés során kötelessége az épületen belül tapasztalt bármilyen műszaki hiba, rendelle-

nesség jelentése a gazdasági munkatársnak , annak távolléte esetén a gazdasági vezetőnek. 

 

Munkájának elvégzéséhez folyamatosan biztosítani kell részére a megfelelő mennyiségű, minősé-

gű tisztítószert, fertőtlenítőszert, felmosó és portörlő rongyot, seprűt, partvist, melyet a takarékos-

ság figyelembe vételével használ fel.  

 

Egészségének védelmében gumikesztyűt, mosdószappant, kézvédő krémet kap. 

Munkaruha és egyéb juttatásait a munkavédelmi szabályzatban rögzített szabályok szerint kell 

részére biztosítani. 

 

A munkaköri leírás hatálya: 201………………………..-től visszavonásig. 

 

A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek isme-

rem el. 

 

6.6.10. Technikai dolgozó ( takarító ) munkaköri leírása  

 
A dolgozó neve:  

Munkakörének megnevezése: takarító 

Közvetlen felettes: gazdasági vezető 

A dolgozó munkahelye: Váci Mihály Katolikus Általános Iskola  

 

A dolgozó által ellátott munkaterü-

let: 
 

Munkaidő beosztása: 40 óra/hét ; naponta: -ig 

 

Naponta végzendő teendők:  
 

 A helyiségek felsöprése, tisztítószeres vízzel történő felmosása, szárazra törlése. 

 Padok, asztalok, székek letörlése, portalanítása szükség esetén (festék, ragasztó) lemosása. 

 Táblák lemosása. 

 Ablakpárkányok portalanítása. 

 Kézmosó csapok letörlése, szükség esetén súrolása. 

 Virágok locsolása, portalanítása, gondozása. 

 Portörlés szükség szerint folyamatosan: polcokon, szekrényeken, faliképeken. 

 Szeméttartók kiürítése (WC-ben is!), szemetek konténerbe való gyűjtése 

 Mellékhelyiségek, WC-k takarítása, fertőtlenítése. 

 A tornateremben a tornaszerek (ugrószekrény, pad, zsámoly, szőnyeg) letörlése, a padozat 

felsöprése, felmosása. 

 

Alkalmanként végzendő teendők:  
 

 A rendezvények után takarítás, a tantermek eredeti rendjének visszaállítása. 
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Időszakonként végzendő teendők: 

 

 ablakok, ajtók lemosása 

 függönyök mosása, vasalása 

 radiátorok lemosása 

 téli-tavaszi nagytakarítás 

           

A takarításon kívül felelős : 

 

 a tantermek biztonságos zárásáért (ajtók, ablakok), 

 az intézmény vagyontárgyainak védelméért, 

 a tantermekben és egyéb helységekben tartott tanítói és tanulói eszközök sértetlenségéért, 

 elektromos árammal való takarékosságáért, 

 balesetmentes munkavégzésért. 

 

A fentieken kívül elvégzi azokat a feladatokat, amelyekkel a közvetlen felettese vagy az  igazgató 

megbízza. 

 

A takarítás során kötelessége az épületen belül tapasztalt bármilyen műszaki hiba, rendellenesség 

jelentése a gazdasági munkatársnak , annak távolléte esetén a gazdasági vezetőnek. 

 

Munkájának elvégzéséhez folyamatosan biztosítani kell részére a megfelelő mennyiségű, minősé-

gű tisztítószert, fertőtlenítőszert, felmosó és portörlő rongyot, seprűt, partvist, melyet a takarékos-

ság figyelembe vételével használ fel.  

 

Egészségének védelmében gumikesztyűt, mosdószappant, kézvédő krémet kap. 

Munkaruha és egyéb juttatásait a munkavédelmi szabályzatban rögzített szabályok szerint kell 

részére biztosítani. 

 

A munkaköri leírás hatálya: 201………………….-től visszavonásig. 

 

A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek isme-

rem el. 

 

16.6.11.  Technikai dolgozó munkaköri leírása (ped. asszisztens) 

 
A dolgozó neve:  

Oktatási azonosítója:  

Munkakörének megnevezése: pedagógiai asszisztens 

A munkakör betöltésének feltétele: középfokú végzettség 

Közvetlen felettes: alsós igazgatóhelyettes 

A dolgozó munkahelye: Váci Mihály Katolikus Általános Iskola  

Nagykáta Zárda  u. 5. 

Munkaidő beosztása: napi 8 óra (7.45-15.45) 

 

Feladatai: 

- A pedagógiai asszisztens általános pedagógiai asszisztensi feladatai keretében átveszi, át-

adja a tanulót a szülőtől, gondozótól, a pedagógussal egyeztetve tájékoztatja a szülőt a ta-

nulót érintő napi eseményekről. 
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- Közreműködik az intézmény rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, felügyeli a 

rábízott tanulókat, vigyáz a tanulók testi épségre. 

- Felismeri az alapvető elsősegélynyújtást igénylő, az orvosi segítséget igénylő helyzeteket. 

Jelzi az intézkedés szükségességét. A pedagógussal együtt ügyeletet lát el a tanítási órák 

előtt, az óraközi szünetekben, a tanulószobai foglalkozások befejeztével, szünidőben. In-

tézményen belül (foglalkoztató termek, WC, ebédlő, tornaterem stb.) szükség szerint kíséri 

a tanulót. 

- Intézményen kívül foglalkozások, programok helyszíneire, kíséri a tanulókat. Gondoskodik 

a foglalkozásokon való megjelenésről, tevékenyen részt vesz a tanuló környezeti, személyi 

higiénés szokásainak kialakításában (személyes élettér, közös élettér tisztasága, rendje 

stb..) 

- Tevékenyen részt vesz a tanuló öltözködési, étkezési szokásainak kialakításában (terítés, 

evőeszközök használata stb.).  Gyakoroltatja a tanulóval a mindennapi élethelyzetekben 

szükséges tevékenységeit. Ellenőrzi a tanuló higiénés és önkiszolgáló tevékenységét. Szer-

vezi, felügyeli a csoportos étkezéseket. 

- Ellenőrzi a tanulók által használt helyiségek rendjét, tisztaságát, orvosi ellátást nem igény-

lő sérüléseket lát el, lázat mér, felügyeli a beteget, sérültet.  

- Segíti a tanulót az általánosan használt gyógyászati segédeszközök használatában, részt 

vesz a tanulók intézményen belüli, illetve kívüli szabadidős programjainak szervezésében, 

előkészítésében (terem berendezése, eszközök, anyagok előkészítése stb.). 

- Felügyeli, segíti a tanulót a szabadidős tevékenységben, egyezteti a pedagógussal a tanórai 

foglalkozásokhoz szükséges teendőket, előkészíti a tanórai foglalkozások során szükséges 

eszközöket. 

- Együttműködik a pedagógussal a tanórákon az általános jellegű oktató, nevelő munkában. 

- Segíti, bátorítja a tanulót általános jellegű egyéni és csoportos feladatai megoldásában. A 

pedagógus irányításával közreműködik a tanulót fejlesztő, korrekciós tevékenységben, 

egyénileg segít a tanulónak a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon. 

- Közreműködik a tanórák és napközis foglalkozások rendjének biztosításában, a tanórai 

foglalkozásokon az általános jellegű oktatási és technikai eszközök kezelésében. 

- Esetenként (pl. ügyeleti időben, szünidőben) foglalkozást szervez, tart (sport, játék, kéz-

műves foglalkozás), beszámol a pedagógusnak a tanulók tevékenységéről. 

- Vezeti a tanulókra vonatkozó általános jellegű nyilvántartásokat (ebédnyilvántartás). 

- Közreműködik adminisztrációs teendők ellátásában, az iskolai dokumentumok elkészítésé-

ben. 

- A pedagógiai asszisztens az oktatási tevékenysége keretében: egyezet a tanárral a tanórán 

elvégzendő feladatokról és átveszi a szükséges eszközöket, segédanyagokat. Önállóan ke-

zeli az óravezetéshez szükséges eszközöket, megszervezi és előkészíti a pedagógus által 

kijelölt tanórai feladatok elvégzését.  

- Közreműködik a tanulók által elvégzett feladatok eredményének értékelésében és az isko-

lai adminisztrációban. 

 

Felelős: 

- az Iskolai Házirend maradéktalan betartásáért;  

- az Iskola érdekeinek érvényesítéséért; 

-  mindazon feladatok elvégzésért, pontosságáért, amivel az igazgató és az gazdasági vezető 

megbízza; 

-  a tudomására jutott belső információkat üzleti titokként kezelni; 

-  mindazért, amit jogállásának, beosztásának, feladat- és hatáskörének megfelelően tennie 

kell, illetve amit megtenni elmulasztott; 

- felelőssége a PTK ide vonatkozó rendeletei alapján kérhető számon. 
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A munkaköri leírás hatálya: 201………………………..-től visszavonásig. 

A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek isme-

rem el. 

 
16.6.12. Gazdasági vezető munkaköri leírása  

 
A dolgozó neve:  

Munkakörének megnevezése: gazdasági vezető 

A munkakör betöltésének feltétele: felsőfokú, szakirányú gazdasági végzettség, mérlegképes 

könyvelői képesítés, min. 3 év szakmai tapasztalat 

Közvetlen felettes: igazgató 

A dolgozó munkahelye: Váci Mihály Katolikus Általános Iskola  

Nagykáta Vadász  u. 1. 

Munkaidő beosztása: 40 óra/ hét ; naponta: 7.30 – 15.30 

 

Feladata: 

 

Pénzügyi-számviteli: 

- A pénzügyi-számviteli tevékenység teljes körű megszervezése, irányítása és felügyelete; 

- a számviteli egyezőségek havi szintű teljes körű ellenőrzése, az esetleges korrekciók elren-

delése; 

- az időszakos zárási-ellenőrzési munkák elvégzése, ellenőrzése; 

- a számviteli törvény által előírt szabályzatok elkészítése; 

- az éves beszámoló elkészítése, kapcsolattartás a könyvvizsgálóval; 

- a költségvetéssel szembeni kötelezettségek, a havi, negyedéves és éves bevallások elkészí-

tése, valamint az adófizetések határidőre történő teljesítése; 

- költség elszámolási rendszer számviteli törvényeknek megfelelő működtetése; 

- a jóváhagyó által aláírt számlák ellenőrzése (csak jóváhagyott számla könyvelhető le), a 

számlák kontírozása, könyvelése; 

- az Iskola pénztárának és bankszámlájának kontírozása, könyvelése; 

- az Iskola tárgyi eszköz könyvelésének teljes körű ellátása; 

- az Iskola pénztárának folyamatos ellenőrzése, időközönkénti rovancsolás elvégzése. 

 

Személyügyi: 

- Munkaszerződések és munkaköri leírások megírásában való részvétel, ezek és más munka-

ügyi nyilvántartások vezetése; 

- havi bérszámfejtés elkészítése az igazgató vagy helyettesei által leigazolt jelenléti ívek és 

túlóra-elszámolások alapján; 

-  a külső adatszolgáltatási kötelezettség elvégzése (statisztikai jelentések, bejelentési kötele-

zettségek, stb.); 

-  kapcsolattartás a munkaüggyel, társadalombiztosítással kapcsolatos hatósági szervekkel; 

- a technikai személyzet munkájának szervezése, irányítása és ellenőrzése; 

-  a munkaköréhez kapcsolódó jogszabályok folyamatos figyelése, betartása és betartatása. 

Egyéb: 

- Az igazgató munkájának támogatása, a kért kimutatások elvégzése; 

- az Iskola működéséhez szükséges anyagi feltételek biztosításának koordinálása; 

- a gazdasági terület irattári rendjének kialakítása és megőrzése; 

- részt vesz a rendszeres (éves) leltárfelvételi feladatok ellátásában; 

- gazdasági ügyekben kapcsolatot tart az Iskola külső partnereivel;  
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- munkavégzésével kapcsolatos akadályoztatását lehetőség szerint előre jelzi a felettesének 

Felelős: 

 

- A feladatainak szakszerű, határidőre történő elvégzéséért; 

-  a szakterületére vonatkozó törvények, jogszabályok naprakész megismeréséért; 

-  a pénzügyi-gazdasági belső szabályok betartásáért; 

-  a számviteli és bizonylati fegyelem betartásáért és betartatásáért; 

-  az Iskola érdekeinek érvényesítéséért; 

-  mindazon feladatok elvégzésért, pontosságáért, amivel az igazgató megbízza; 

-  a tudomására jutott belső információkat üzleti titokként kezelni; 

-  mindazért, amit jogállásának, beosztásának, feladat- és hatáskörének megfelelően tennie 

kell, illetve amit megtenni elmulasztott; 

- felelőssége a PTK ide vonatkozó rendeletei alapján kérhető számon. 

 

Információ jogosultság: 

 

- Jogosult a munkakörét érintő pénzügyi információkra; 

- jogosult minden olyan információra, amely a bérszámfejtéshez és a társadalombiztosítási 

teendők ellátásához szükséges 

 

A munkaköri leírás hatálya: 201………………………-től visszavonásig. 

A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek isme-

rem el. 

 
16.6.13. Technikai dolgozó ( gazdasági üi. ) munkaköri leírása  

 
 
A dolgozó neve:  

Munkakörének megnevezése: gazdasági munkatárs 

A munkakör betöltésének feltétele: középfokú végzettség, mérlegképes könyvelői végzettség, 

min. 3 év szakmai tapasztalat 

Közvetlen felettes: gazdasági vezető 

A dolgozó munkahelye: Váci Mihály Katolikus Általános Iskola  

Nagykáta Vadász  u. 1. 

Munkaidő beosztása: 40 óra/hét ; naponta:  

 

Feladata: 

 

Pénzügyi-számviteli: 

- Az Iskola étkezési nyilvántartásának elkészítése és folyamatos karbantartása, ellenőrzése; 

- az Iskola étkezési számláinak elkészítése és analitikusan könyvelése, valamint az ehhez 

kapcsolódó étkezési kedvezmények felügyelete és nyilvántartása. 

- Egyezteti és elkészíti az iskola külső partnereivel kötendő bérleti szerződéseket. 

- Elkészíti a hatályos szerződések/megállapodások alapján az aktuális készpénzes- és átuta-

lásos számlákat.  

- Részt vesz a számviteli törvény által előírt szabályzatok elkészítésében. 

- Részt vesz a gazdasági vezető irányítása mellett az Iskola költségvetésének tervezésében, a 

beszámolók és az eseti adatszolgáltatások elkészítésében. 

- Szükség esetén ellátja az Iskola pénztárosi feladatkörének helyettesítését. 
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Személyügyi: 

- Részt vesz a külső adatszolgáltatási kötelezettségek elvégzésében (statisztikai jelentések, 

bejelentési kötelezettségek, stb.). 

- Szervezi, irányítja és ellenőrzi a technikai személyzet munkáját (karbantartók, portások, 

takarítók). 

 

Egyéb: 

- Az Iskola Alapítványának teljeskörű gazdasági adminisztrációja és könyvelése. 

- Részt vesz a gazdasági terület irattári rendjének kialakításában és megőrzésében. 

- Részt vesz a rendszeres (éves) leltárfelvételi feladatok ellátásában. 

- Gazdasági ügyekben kapcsolatot tart az Iskola külső partnereivel.  

- A munkavégzésével kapcsolatos akadályoztatását lehetőség szerint előre jelzi a felettesé-

nek.  

 

Felelős: 

 

- A feladatainak szakszerű, határidőre történő elvégzéséért; 

-  a szakterületére vonatkozó törvények, jogszabályok naprakész megismeréséért; 

-  a pénzügyi-gazdasági belső szabályok betartásáért; 

-  a számviteli és bizonylati fegyelem betartásáért; 

- az Iskolai SZMSZ maradéktalan betartásáért;  

-  az Iskola érdekeinek érvényesítéséért; 

-  mindazon feladatok elvégzésért, pontosságáért, amivel az igazgató és a gazdasági vezető 

megbízza; 

-  a tudomására jutott belső információkat üzleti titokként kezelni; 

-  mindazért, amit jogállásának, beosztásának, feladat- és hatáskörének megfelelően tennie 

kell, illetve amit megtenni elmulasztott; 

- felelőssége a PTK ide vonatkozó rendeletei alapján kérhető számon. 

 

Információ jogosultság: 

 

- Jogosult a munkakörét érintő pénzügyi és személyügyi információkra. 

 

A munkaköri leírás hatálya: 201………………..-től visszavonásig. 

A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek isme-

rem el. 
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2. számú melléklet 

 

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
 

A személyes adatok kezelésére és védelmére, illetve a közérdekű adatok megismerésével kapcso-

latos igények teljesítésére vonatkozó szabályok megállapítása érdekében az információs önrendel-

kezési jogról és az információszabadságról szó1ó 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 

24. § (3) bekezdése, 30. § (6) bekezdése; az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i, a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 

2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, General Data Protection Regulation, a továb-

biakban: GDPR), továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Váci Mihály Katolikus Általános Iskola 

(a továbbiakban: Intézmény) adatkezeléséről, adatvédelméről és adatbiztonsági szabályairól, va-

lamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről az alábbi sza-

bályzatot adom ki, mely az Nkt. 43.§. 1 bek. értelmébe az SZMSZ mellékletét képezi. 
 

I. fejezet  
Általános rendelkezések 

 

1. A Szabályzat személyi hatálya  
A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Intézmény alkalmazottjaira, az Intézménnyel megbízási 

jogviszonyban álló, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott 

személyekre (a továbbiakban: dolgozó). 

 

2. A Szabályzat tárgyi hatálya  
A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Intézmény szervezeti egységei által kezelt személyes ada-

tokra, az ezen adatokat érintő adatkezelési tevékenységre, valamint az Intézmény tevékenységével 

kapcsolatos, az Intézmény működése és feladatellátása során keletkező közérdekű adatok és köz-

érdekből nyilvános adatok teljes körére.  
A Szabályzat hatálya alá tartoznak azon adatkezelési műveletek is a köznevelési intézményekben, 

amikor a gyermekek, tanulók adatainak rendszerezése még a régi klasszikus papír alapon történik, 

tehát például a papíralapú tanügyigazgatási nyilvántartásokban. 
  
A pedagógus a köznevelési intézményben végzett adatkezelési tevékenysége során (akár elektro-

nikus, akár papír alapú) a GDPR hatálya alá tartozik, kötelessége alkalmazni a rendelkezéseit. 

Amikor a közösségi média segítségével például osztálykirándulást szervez, függetlenül a tevé-

kenység helyétől (tehát otthon is, nemcsak az iskolában) a GDPR alapján köteles kezelni a szülők, 

tanulók személyes adatait, amikor viszont már szabadidejében, egy hétvégi kirándulás céljából 

szervezi meg ezt a programot, már kiesik a GDPR hatálya alól. 

 

3.   A Szabályzatban használt fogalmak 

a)érintett: az a természetes személy, aki valamilyen (bármilyen fajta) információ alapján azonosí-

tottá vagy azonosíthatóvá válik; jelen Szabályzat tekintetében különösen is Érintettnek minősül az 

Intézménnyel iskolai jogviszonyban álló gyermek, a gyermek törvényes képviselője, valamint az 

https://uj.jogtar.hu/
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Intézményben dolgozó alkalmazottak, az Intézménnyel megbízási jogviszonyban álló, valamint 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott személyek; 

 

b)személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ, adat, illetve az ezekből levonható 

következtetés, így különösen az Érintett neve, azonosító jele, illetve különböző (pl. fizikai, fizio-

lógiai, genetikai, szellemi, kulturális, gazdasági, szociális) tulajdonságai; 

A köznevelési intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatokkal 

kapcsolatos alapvető szabályokat továbbra is az Nkt. 26. fejezete tartalmazza, így a fenti definíció 

alapján személyes adat például a tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, 

lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele is, amennyiben 

azonosíthatóvá válik általuk a tanuló. 

 

c)különleges adat: fokozott védelem eső személyes adatok, melyek a következők: a faji eredetre, 

a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világné-

zeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi álla-

potra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat; 

A köznevelési intézményekben történő szenzitív adatok kezelésének továbbra is az érintett 

adatkezelésre vonatkozó kifejezett írásbeli hozzájárulásán kell alapulnia 

 

d)adatkezelés: az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon végzett bármely 

művelet vagy műveletek összessége. Így különösen az adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, 

tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, megtekintése (az adatokba való 

betekintés), felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon történő hozzáférhe-

tővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése. 

A köznevelési intézmények számos adatkezelési műveletet végeznek, kezdve a különböző 
nyilvántartás vezetési kötelezettségeiken át – az adatkezelésre rendelkezésre álló idő letelte után – 

a tanulók különböző adatainak törléséig.  
Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adat rendszerezése, tárolása maga is adatkezelési műve-

letnek számít, nemcsak annak továbbítása, vagy törlése. 
 
 

e)adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatároz-

za, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy döntése alapján az adat-

feldolgozóval végrehajtatja; jelen Szabályzat vonatkozásában az Adatkezelő az Intézmény; 
 

A magyar köznevelési intézmények, mint adatkezelők vonatkozásában törvény mondja ki, 

hogy milyen adatokat kezelhetnek, illetve kell kezelniük. Nekik ehhez képest nincs mozgásterük, 

és az adatkezelési, adatfeldolgozási műveleteik csakis az Nkt. által meghatározott szigorú célhoz 

kötöttségi rendszer keretei között valósulhatnak meg, ha nem az Nkt.-ban meghatározott rendelke-

zések szerint gyűjtenek adatokat, akkor azoknak egyéni hozzájáruláson kell alapulnia, mind az 

adatok felvétele, mind azok továbbítása tekintetében stb. 

  
f)adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az Érintett védelmét biztosító alapelvek, 

szabályok, eljárások, adatkezelési elvek, eszközök és módszerek összessége; 

  
g)adatfelelős: valamennyi szervezeti egység vezetője, aki az Intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatában meghatározott tevékenységével kapcsolatosan felelős az adatok jogszabályi elő-

írásoknak vagy az egyedi szakmai céloknak megfelelő kezeléséért, így különösen azok beszerzé-
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séért, előállításáért, ellenőrzéséért, megfelelő és pontos tartalmáért, valamint határidőre való szol-

gáltatásáért; 
 
 

h)adatfeldolgozó: olyan természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bár-

mely egyéb szerv, amely az Adatkezelő megbízásából, az Adatkezelő nevében eljárva személyes 

adatokat kezelésével kapcsolatos tevékenységeket végrehajtja; 

  
i)adattovábbítás: az Adatkezelők által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára 

történő hozzáférhetővé tétele; 

  
j)harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelőkkel, az adatfeldolgozóval 

vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelők vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt 

a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

  
k)adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 

jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;  
 

l)adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni mű-

szaki és szervezési megoldások rendszere, melynek fő célja az adatvédelmi incidensek megelőzé-

se; 

  
m)közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatá-

rozott egyéb közfeladatot ellátó szerv/személy kezelésében lévő, a szerv/személy tevékenységére vo-

natkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett minden olyan információ vagy 

ismeret, amely nem esik a személyes adat fogalma alá, függetlenül a rögzítésének és kezelésének 

módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől. Így különösen a hatáskörre, illetékességre, szerve-

zeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birto-

kolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött 

szerződésekre vonatkozó adatok; 

 
 
n)közérdekből nyilvános adat: minden olyan adat, amely nem tartozik ugyan a közérdekű adat 

fogalma alá, de nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény 

közérdekből elrendeli; 

  
o)kötelezően közzéteendő közérdekű adat: az Intézmény által kezelt, az Infotv. 1. számú mel-

léklete, illetve egyéb jogszabályi kötelezettség alapján kötelezően nyilvánosságra hozandó adat; 
 
 

p)közzététel: a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatoknak internetes honlapon az Infotv.-

ben meghatározottak szerinti nyilvánosságra hozatala, illetve bárki számára korlátozás nélküli 

hozzáférhetővé tétele; 

  
q)üzleti titok: az Adatkezelő vagy harmadik személy gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó 

minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző egyéb személyek számára 

nem könnyen hozzáférhető tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, 
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amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyil-

vánosságra hozatala az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci 

érdekét sértené vagy veszélyeztetné; 

 
 
r)jóhírnév: azon tényállítások, adatok összessége, mely adatok, tények alkalmasak az adatok, 

tények által érintett személy értékelésére, a személyével kapcsolatban értékítéletre; 

  
s)álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további 

információk felhasználása nélkül nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét ter-

mészetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és tech-

nikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy a konkrét természetes személyek-

hez ezt a személyes adatot ne lehessen hozzákapcsolni. 

 

II. Fejezet  
Általános szabályok 

 

1. Az Intézmény szervezeti egységeinek kötelezettsége  
Az Intézmény szervezeti egységei: 
 

a) a jogszabályokban meghatározott szakmai feladatok ellátása során, kizárólag az 

adott feladat vagy döntés előkészítése érdekében feltétlenül vagy jelentős mérték-

ben szükséges adatok kezelését, illetve szükség esetén a személyes adatok álnevesí-

tését végezhetik, 
 

b) az Intézmény által kezelt közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok kezelésé-

vel és közzétételével kapcsolatos feladatokat kötelesek ellátni. 
 

2. Az adatvédelem tárgya és terjedelme 
 

 Az adatvédelem követelményének teljesülését biztosítani kell valamennyi, az Intézmény mű-

ködése során keletkezett személyes és közérdekű, közérdekből nyilvános adat esetében, a keletke-

zésüktől, beszerzésüktől a törlésükig, megsemmisítésükig terjedő időszakban. 

 Az adatvédelem kiterjed a fizikai megjelenésüktől, formájuktól, típusuktól függetlenül bármely 

adathordozóra, amely személyes vagy közérdekű adatot tartalmaz. Adathordozónak minősülnek 

többek között a papír alapú ügyiratok, kimutatások, listák, térképek, műszaki vagy közbeszerezési 

dokumentációk, továbbá a mágneses adathordozók és az elektronikus adattároló, adathordozó in-

formatikai rendszerek. 

 Az adatvédelem kiterjed az Intézményre vagy harmadik személyekre vonatkozó üzleti titokra, 

illetve jó hírnév körébe tartozó adatokra. 

 Az adatvédelem kiterjed arra a fizikai térre is, ahol az adatállomány kezelése, tárolása történik. 

 

3. Általános adatvédelmi követelmények 
 

 Az adatkezelés során az Adatkezelő köteles biztosítani az adatok helyes és pontos tartalmát, 

hibás adat észlelése esetén pedig köteles a hibás vagy pontatlan adat javítását haladéktalanul elvé-

gezni. Az Adatkezelő köteles továbbá az általa kezelt adatokat lehetőségeihez mérten aktualizálni, 

frissen tartani.  
 Az Adatkezelő köteles biztosítani a kezelésében lévő adatok, valamint az azokat tartalmazó 

adatállományok és adatbázisok folyamatos vezetését, aktualizálását, továbbá az adatállományok-

nak és adatbázisoknak az arra jogosultak számára való rendelkezésre állását. 
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III. fejezet  
Az adatkezelés jogalapja és terjedelme 

 

4.    A személyes adat kezelésének jogalapja 
 

4.1. Személyes adat kizárólag az alábbi, GDPR 6. cikk (1) bekezdésében rögzített esetek vala-

melyikének teljesülésekor kezelhető jogszerűen:  
a) az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő keze-

léséhez;  
Az intézményeknek az adatkezelési nyilatkozatot írásban szükséges kérnie az érintettől, hiszen több év 

elteltével csak e dokumentum birtokában igazolható teljes biztonsággal a GDPR-ban meghatározott 

valamennyi nyilatkozatkérési és nyilatkozat adási követelmény teljesítése. 

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy 

az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szüksé-

ges;  
c) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;  
d) az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek vé-

delme miatt szükséges;  
e) az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, vagy  
f) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szüksé-

ges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy 

alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, 

ha az Érintett gyermek. 

4.2. A cselekvőképtelen (14 év alatti vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló) Érin-

tett nevében törvényes képviselője tehet hozzájáruló, beleegyező nyilatkozatot, vagy bármilyen 

más jognyilatkozatot az Érintett személyes adatainak kezelése vonatkozásában.  
4.3.  Az Érintett személyes adatai kezelésének feltétele, hogy az Érintett a hozzájáruló nyilatkoza-

ta vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedete útján önkéntesen és egyértelműen 

kinyilvánítsa, hogy kifejezett hozzájárulását, beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok 

kezeléséhez.  
4.4.  Az Adatkezelő köteles az Érintettet a hozzájárulás megadását megelőzően érthető és átlátható 

módon tájékoztatni az adatkezelés részleteiről, így különösen a kezelt adatok köréről, a hozzájáru-

lás megadásának önkéntes jellegéről, az adatkezelés céljáról és időtartamáról, illetve az adatkeze-

lés további részleteiről. A hozzájárulás megadásának bizonyítása vita esetén az Adatkezelőt terhe-

li. 
 
4.5. Az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását köteles meg-

kísérelni írásban beszerezni a bizonyítási teherre való figyelemmel. Az Adatkezelő az Érintett kü-

lönleges adatok kezeléséhez adott hozzájárulását minden esetben köteles írásban beszerezni, az 

írásbeli hozzájárulás hiányában az Érintett különleges adatai nem kezelhetőek. 
 
4.6.  Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait jogosult jogszabályok által elrendelt kötelező 

adatkezelés alapján is kezelni. Ezen adatkezelés körébe tartozik különösen:  
a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerinti,  
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti, 

valamint  
c) a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti adatkezelés. 
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A GDPR szerint a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben 

legalább a 6. cikk (1) bekezdésének a)-f) pontjaiban nevesített jogalapok egyike teljesül: a közne-

velési intézményekben történő adatkezelésnek továbbra is egyéni hozzájáruláson, vagy törvényi 

felhatalmazáson kell alapulnia. 

 

5. Az adatkezelés terjedelme 
 
5.1. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot jogosult kezelni, amely az adatkezelés céljának 

megvalósulásához elengedhetetlen, továbbá az adatkezelés céljának elérésére alkalmas. A szemé-

lyes adat csak az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 
 
5.2. Az adatkezelés során az adatkezelést végző dolgozó csak olyan személyes adatokat kezelhet, 

amely a közvetlen feladatához, munkaköréhez elengedhetetlenül vagy jelentős mértékben szüksé-

ges.  
5.3. Amennyiben jogszabály a személyes adat kezelését meghatározott ideig teszi lehetővé, a jogsza-

bályban meghatározott határidő leteltével az illetékes Adatfelelős által kijelölt ügyintéző köteles az 

Adatfelelős ellenőrzési kötelezettsége mellett gondoskodni arról, hogy a személyes adatok az ügyirat 

papír alapú és elektronikus példányából egyaránt törlésre kerüljenek. 

 

6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás 
 

6.1. Az Adatkezelő köteles mindazon általa kezelt személyes adat bíróságoknak vagy a hatósá-

goknak történő továbbítására, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős bírósági, ható-

sági határozat kötelezi. Az Adatkezelő a hatósági adatkérés teljesítése előtt minden egyes adat 

tekintetében köteles megvizsgálni, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezett-

sége. 
 
6.2. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat – a szükséges mértékben, az Adatkezelőt terhe-

lő jogosultságok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében – továbbíthatja 
 
a) adatfeldolgozás,  

b) számlázás, 

c) könyvelés,  
d) követelések kezelése,  

e) kézbesítés, valamint 
 
f) jogi képviselet ellátása céljából, az Adatkezelő által kiválasztott személyek és társaságok szá-

mára, továbbá  
g) a jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek részére.  
6.2. Az Adatkezelő a közigazgatási szervektől, bíróságtól, ügyészségtől, rendőrségtől, önkor-

mányzatokról érkezett megkeresések vonatkozásában a megkeresésben megjelölt időpontig, vagy 

határidő kijelölése hiányában 30 napon belül köteles adatot szolgáltatni.  
6.3. Az Nkt. szerinti kötelező adatkezelésben az Adatkezelőt adatfeldolgozóként a Köznevelés 

Információs Rendszere (a továbbiakban: KIR) központi nyilvántartása segíti. A KIR nyilvántartá-

sa az Adatkezelő által az Nkt. 44. § (2) bekezdése alapján kötelező módon továbbított, feltöltött 

adatok alapján a gyermek 
 
a) nevét,  

b) nemét, 

c) születési helyét és idejét,  
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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) jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy tanköteles-e, jogviszonya szünetelésének kezdetét és 

befejezésének idejét, 
 
k) jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét, l) ne-

velési-oktatási intézményének nevét, címét, OM-azonosítóját, m) jogvi-

szonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot, 

n) nevelésének, oktatásának helyét tartalmazza.  
6.4. Az Adatkezelő az adatok nagy számára vagy a személyi, tárgyi, technikai feltételekre tekintet-

tel bármikor jogosult adatfeldolgozó segítségét igénybe venni, azonban az Adatkezelő az adatfel-

dolgozó bevonásának tényéről, az adatfeldolgozó személyéről, az érintett adatok köréről, valamint 

az adatfeldolgozás egyéb részleteiről az Érintettet köteles tájékoztatni. 

A nevezett személyes adatokat az iskola tehát önhatalmúlag, mindennemű felhatalmazás nélkül 

nem használhatja fel, nem továbbíthatja bárkinek, a rendelkezés pontosan meghatározza, hogy 

milyen típusú adatok, milyen célból, kinek a részére továbbíthatóak. 
 
Az intézményen kívül szervezett programok (pl. kirándulás, erdei iskola) esetében a társadalombiztosí-

tási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) kezelése, átadása az adott, eseti segítséget ellátó egész-

ségügyi szervezet számára általános gyakorlat. Az Nkt. 41. § (4) bekezdése kijelöli azt az általános 

adatkezelési kört, amelyet a köznevelési intézmény nyilvántarthat. (Az Nkt. 41. § (4a) bekezdés to-

vábbi adattartalom nyilvántartását is lehetővé teszi.) Az Nkt. 41. § (7)-(8) bekezdése a továbbítható 

adatok és címzettek körét határozza meg. A TAJ szám továbbíthatóságára vonatkozóan az Nkt. 41. § 

(7) bekezdésének c) pontja ad felhatalmazást, tehát nemcsak az iskola-egészségügyi szervezetnek, 

hanem pl. egy kirándulás esetén az eseti segítséget nyújtó egészségügyi szervezetnek is átadható ez a 

személyes adat. 
 
Az Nkt. 41. § (7) bekezdésének d) pontja ad felhatalmazást és részletezi azon adatok körét, melyet 

a köznevelési intézmény továbbíthat a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, 

gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek. 

 

7.  Rendkívüli adattovábbítási kötelezettség 
 

Az Nkt. 42. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pedagógus, a nevelő és oktató 

munkát közvetlenül segítő alkalmazott az Intézmény vezetője útján köteles az illetékes gyermek-

jóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a Gyermek – más vagy saját ma-

gatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az adattovábbí-

táshoz az Érintett, illetőleg az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezé-

se nem szükséges. A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott, vala-

mint az Intézmény vezetője a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles továbbítani az 

Érintett adatait. 
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IV. fejezet  
Az Érintett jogai és e jogok érvényesítése 

 

  Az Érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait az Adatkezelőhöz eljutta-

tott kérelme útján gyakorolhatja, így különösen tájékoztatást, illetve egyéb, az adatait érintő műve-

letek végrehajtását (pl. az adatok törlését, helyesbítését, korlátozását) kérheti az Adatkezelőtől. 

 

1. Tájékoztatás kérése 
 
1.1. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az Érintettnek az Adatkezelő által 

kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, terjedelméről, időtartamáról, adatfeldolgozás 

esetén az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetle-

gesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intéz-

kedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalap-

járól és címzettjéről. Az Érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérelmét szóban és írásban 

terjesztheti elő. A szóban benyújtott kérelemről az Intézmény arra jogosult dolgozója jegyzőköny-

vet vesz fel a későbbi azonosításra alkalmas módon történő rögzítés érdekében. 
 
1.2. Az Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az Érintett – erre irányuló kérelme esetén – a szemé-

lyes adatait tartalmazó nyilvántartásokba betekinthessen. Az Érintett betekintési jogának gyakorlá-

sa során az Adatkezelő köteles gondoskodni a nyilvántartásban szereplő további Érintettek szemé-

lyes adatainak védelméről, felismerhetetlenné tételéről. 

1.3. Fontos kiemelni itt a „másolathoz való jogot” is, ami alapján a szülőnek jogában áll akár a 

gyermeke által az iskolában megírt dolgozatokról, felmérésekről is másolatot kérni, és az iskolá-

nak kötelessége azt elkészíteni és kiadni, de csak olyan feltételekkel, ha ezen jog gyakorlása nem 

érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.  
 

A csoportmunka értékelése esetén a GDPR rendelkezései szerint minden egyes szülőt 

megilleti az a jog, hogy gyermeke teljesítményéről tájékozódhasson, de csak és kizárólag a saját 

gyermeke eredményét ismerheti meg, másét nem. 
 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett ren-

delkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív 

költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtot-

ta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendel-

kezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

 

2. Az adatok helyesbítése, kiegészítése 
 

2.1. Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a pontatlan vagy hiányos személyes adatai-

nak helyesbítését vagy kiegészítését kérje. Az Érintett helyesbítési kérelme esetén a helyesbítést 

az adatkezelést végző dolgozó haladéktalanul köteles elvégezni. Az Érintett kiegészítési kérelme 

esetén az Érintett köteles a kiegészítéshez szükséges információkat, adatokat az Adatkezelő részé-

re átadni, valamint szükség esetén az adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást megadni.  
2.2. Az iskola kötelessége, hogy a kezelt személyes adatállományt precízen vezesse, naprakészen 

tartsa. A tárgyalt elvvel kapcsolatban az érintett „helyesbítéshez való jogára” (GDPR 16. cikk) is 

fel kell hívni jelen esetben a figyelmet, miszerint az érintett jogosult arra, hogy amennyiben pél-

dául azt észleli, hogy a köznevelési intézmény nyilvántartásaiban tévesen szerepel a neve, lakcí-
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me, vagy bármilyen más személyes adata, jelezze ennek tényét, és ilyen esetben a köznevelési 

intézménynek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a téves adatokat. 

3. Az Érintett tiltakozási joga 
 

3.1. Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatainak kezelése ellen tiltakozzon a személyes 

adatainak az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése (a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés f) pontján alapuló adatkezelés), továbbá az Adatkezelő közérdekű adatkezelése, vagy 

az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végre-

hajtásához szükséges adatkezelés esetében. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatok 

további kezelésére csak abban az esetben jogosult, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kény-

szerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival 

és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez kapcsolódnak. 
 
3.2. Az Intézmény köteles az Érintettet az 5. pont szerinti tiltakozási jogáról az Adatkezelési Tájé-

koztatója útján, továbbá az Érintettnek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló adatkeze-

lésről történő tájékoztatásával egyidejűleg tájékoztatni. 

 

4. Az adatok törlése 
 

4.1. Az Adatfelelős vagy az általa kijelölt ügyintéző köteles az Érintettre vonatkozó személyes 

adatokat a kérelem teljesíthetőségének megállapítását követően haladéktalanul, de legfeljebb há-

rom munkanapon belül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:  
a) a személyes adatok kezelése jogellenes,  
b) az Érintett a hozzájárulását visszavonja, és nincs helye a további adatkezelésnek az Adatkezelő 

vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében,  
c) a személyes adatok kezelésére már nincs szükség,  
d) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és az Adatkezelő nem jogosult a további adatkezelés-

re, vagy  
d) a személyes adatok törlését jogszabály vagy bírósági/hatósági határozat előírja. 

 

5. Az elfeledtetéshez való jog 
 

  Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a jelen fejezet 4. pontja 

alapján azt törölni köteles, abban az esetben az Adatkezelő köteles minden ésszerű intézkedést 

megtenni annak érdekében, hogy az Érintett törlésre irányuló kérelméről tájékoztasson minden 

olyan adatkezelőt, aki az Érintett esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve 

megismerhette. 

 

6. Az Adatkezelő egyéb intézkedési kötelezettsége 
 
  Az Adatkezelő az Érintett adatainak továbbítása esetén az adatok helyesbítéséről, törlésé-

ről, az adatkezelés korlátozásáról az Érintetten kívül mindazokat is köteles értesíteni, akiknek ko-

rábban az adatot adatkezelés céljából továbbította, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul 

nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az Érintettet tájékoztatni 

azon címzettekről, akik részére az adatok továbbítása megtörtént. 

 

7. Az adatok korlátozása 
 

7.1. Az Érintett jogosult kérelmezni, hogy az Adatkezelő korlátozza az Érintett személyes adatai-

nak adatkezelését, azaz a tárolt személyes adatokat jelölje meg a jövőbeli kezelésük korlátozása 
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céljából. Az Adatkezelő – az Érintett kérésére – akkor korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi 

esetek valamelyike teljesül: 
 

a) a személyes adatok pontossága vitatott,  
b) jogellenes az adatkezelés, de az Érintett a törlést ellenzi,  
c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

d) az Adatkezelőnek nincs szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra, de az 

Érintett jogai védelméhez azokat igényli.  
7.2. Az adatkezelés korlátozásának a 7.1. pont a) alpontja esetén a személyes adatok pontosságá-

nak ellenőrzéséig, a d) alpont esetén pedig annak megállapításáig van helye, hogy az Adatkezelő 

jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. 
 
7.3. Ha az adatkezelés a 7. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok kezelésére a 

tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesíté-

se, védelme, illetőleg más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, továbbá 

fontos közérdekből kerülhet sor. Az illetékes Adatfelelős köteles az Érintettet az adatkezelés kor-

látozásának feloldásáról a korlátozás feloldását megelőzően tájékoztatni. 

7.5. A köznevelési rendszer szabályanyaga számos esetben konkrét adattörlési kötelezettséget ír 

elő az intézmények számára, amit a különböző iskolai dokumentumokra meghatározott speciális 

őrzési időkkel szinkronban kell értelmezni. Így például a törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók 

nem selejtezhetőek, a naplókat 5 évig kell őrizni. A törzslap például a tanuló érdekében nem selej-

tezhető, mivel amennyiben a tanuló elveszíti a bizonyítványát, a törzslap adatai alapján bizonyít-

ványmásodlat állítható ki számára. 
 
7.6. A speciális őrzési idők meghatározásának a különböző ellenőrzések kapcsán is van jelentősé-

ge. A központi költségvetésből igényelt és elszámolt támogatások ellenőrzésére az elszámolás 

lezárása, illetve a költségvetési beszámoló elfogadását követő öt évig kerülhet sor, e miatt is indo-

kolt a tanügyi dokumentumok többségének öt éves őrzési ideje. 
 
7.7. Az osztálynapló az adott tanévre vonatkozóan tartalmazza az osztály tanulmányi előrehaladá-

sát, ezzel munkaügyi dokumentáció megalapozójaként a pedagógus munkavégzését, a tanuló hi-

ányzását, illetve jelenlétét, valamint a diák előmenetelét, az év közbeni, valamint a tanév végi ér-

tékelést. 
 
7.8. A fentiekben ismertetett „törléshez való jog” („az elfeledtetéshez való jog”) értelmében tehát 

az érintettnek jogában áll kérnie azt is, hogy őrzési idő letelte után kezelt adatait töröljék a közne-

velési intézmények. 
 
 

8. Adathordozhatósághoz való jog 
 

  Az Érintett – amennyiben személyes adatainak kezelése hozzájárulásán alapul vagy az 

adatkezelés automatizált módon történik – jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő 

rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható for-

mátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek 

továbbítsa. 

 

9. A kérelmek elbírálására vonatkozó eljárási szabályok, az Érintett jogorvoslati 

lehetősége 
 
9.1. Az Érintett beérkezett kérelmét az Intézmény mindenkori iratkezelési és iktatási rendjének megfe-

lelően iktatni kell, majd az Intézmény vezetőjének szignálását követően haladéktalanul továbbítani 

kell az Adatfelelőshöz. Amennyiben a kérelem több Adatfelelőst érint, abban az esetben az Intézmény 

vezetője jelöli ki az ügyben eljáró Adatfelelőst (a továbbiakban: Illetékes Adatfelelős). Ahol jelen 
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Szabályzat Illetékes Adatfelelőst említ, ott azt a jelen pontban foglaltaknak megfelelően kell ér-

telmezni. 
 
9.2.  Az Illetékes Adatfelelős által kijelölt ügyintéző a beérkezett kérelmet – annak tartalma alap-

ján – haladéktalanul megvizsgálja, valamint szükség esetén beszerzi a többi, ügyben érintett Adat-

felelőstől a szükséges dokumentumokat, információkat, adatokat. Az Illetékes Adatfelelős az adat-

szolgáltatást követően visszaszolgáltatja az ügyben érintett többi Adatfelelős számára az adatszol-

gáltatással kapcsolatos valamennyi, általuk az Illetékes Adatfelelős részére rendelkezésre bocsátott 

dokumentumot, adatot. 
 
9.3. Az Adatkezelő az Érintett által benyújtott, az Érintettet megillető jogosultságok érvényesítésé-

re irányuló kérelmet annak kézhezvételét követően haladéktalanul, a lehető legrövidebb idő alatt, 

de legfeljebb 25 napon belül köteles elbírálni, és a kérelem teljesíthetőségéről döntést hozni. A 

kérelem teljesíthetőségéről a kérelmezőt az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül értesíti. 
 
9.4. Az Illetékes Adatfelelős az előkészített válaszlevél-tervezetet legkésőbb a jelen fejezet 9.2., 

9.3.., 9.5. és 9.7. pontjában meghatározott teljesítési határidők leteltét megelőző harmadik napon 

küldi meg az Intézmény vezetőjének. 
 
9.5. Amennyiben az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem 

teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő legfeljebb egy hónapon belül írásban köteles közölni az 

Érintettel a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait, illetve tájékoz-

tatni az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH; Hatóság) fordulás lehetőségéről. 
 
9.6. Az Adatkezelő a 9.2.. és a 9.3. pont szerinti döntéséről, illetve a döntéssel kapcsolatos intéz-

kedéseiről az Érintettet írásban; postai úton vagy elektronikusan értesíti. Postai út esetén a 
 
9.2.pont szerinti döntésről az Adatkezelő ajánlott levél, míg a 9.3. pont szerinti döntésről térti-

vevényes levél útján értesíti az Érintettet.  
9.7. A 9.2. és 9.3. pontban foglaltakat az Érintett tiltakozása esetén azzal az eltéréssel kell alkal-

mazni, hogy az Adatkezelő 15 napon belül bírálja el az Érintett kérelmét, és az annak tárgyában 

meghozott döntéséről haladéktalanul értesíti az Érintettet.  
9.8.  Az Adatkezelő az Érintett jogainak érvényesítését köteles ingyenesen biztosítani, a beérke-

zett kérelem elbírálásáért és teljesítéséért díjat nem számíthat fel.  
9.9. A 9.9. pontban foglaltakat nem kell alkalmazni arra az esetre, ha az Érintett indokolatlan, 

megalapozatlan vagy aránytalan mértékű kérelmeit ismétlődő jelleggel juttatja el az Adatkezelő 

részére. Ebben az esetben az Adatkezelő a közreműködést megtagadhatja, illetve az információ, 

vagy a tájékoztatás megadásával kapcsolatban felmerült adminisztratív költségei figyelembevéte-

lével ésszerű összegű díjat számolhat fel. A kérelem indokolatlan, megalapozatlan, aránytalan 

mértékű, illetve ismétlődő jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli. 

 

V. fejezet  
Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje, az  

Adatkezelő tájékoztatási kötelezettsége 

 

1. Az Adatkezelő tájékoztatási kötelezettsége 
 

1.1. Az Adatkezelő a tevékenysége, illetve a közfeladatai ellátása vonatkozásában köteles biztosí-

tani a társadalom tájékoztatását, és ennek érdekében köteles rendszeresen frissített és felülvizsgált 

adattartalommal közzétenni, illetve hozzáférhetővé tenni a feladatköre ellátásával kapcsolatos 

lényeges adatokat.  
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1.2. A tájékoztatási kötelezettség kiterjed 
 

a) az Intézmény költségvetésének végrehajtására (így különösen a féléves és az éves beszá-

molókra, továbbá a gazdálkodás háromnegyed éves helyzetéről való tájékoztatásra),  
b) a fenntartói vagyon Intézmény általi kezelésére,  
c) a közpénzek Intézmény általi felhasználására, illetve az e célból kötött szerződésekre, to-

vábbá  
d) bármely egyéb olyan adatra, melyet jogszabály közérdekből nyilvános adatoknak minősített.  

1.3. A közérdekű adat nyilvánosságra hozatala, illetve hozzáférhetővé tétele esetén a közérdekű 

adat megismerése iránti igényt az Adatkezelő jogosult az adatokat tartalmazó nyilvános forrás 

megjelölésével teljesíteni.  
1.4. Az  Adatkezelő  elektronikus  úton,  rendszeresen  frissített,  a  naprakész  állapot  szerinti 
 

tartalommal hozzáférhetővé teszi a tevékenységével kapcsolatos legfontosabb adatokat, így külö-

nösen 
 

a) az Intézmény által birtokolt adatfajtákat és az Intézmény működését szabályozó jog-

szabályokat,  
b) az Intézmény szervezeti felépítését,  
c) az Intézmény gazdálkodását,  
d) az Intézmény által megkötött szerződéseket, továbbá  
e) az Intézmény feladat- és hatáskörében eljáró személyek nevét, feladatkörét, munkakö-

rét, esetleges vezetői megbízását, valamint a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb 

személyes adatát. 

 

2.  A közérdekű adatok nyilvánossága 
 
2.1. Az Intézmény biztosítja a lehetőségét, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot bárki megismer-

hesse. Nem minősülnek közérdekű adatnak a személyes adatok, a jóhírnév körébe tartozó adatok, a 

minősített adatok, a döntés előkészítéssel kapcsolatos adatok a jogszabályban meghatározott feltéte-

lekkel és ideig, valamint az üzleti titoknak minősülő adatok. 

2.2.  Az egyházi fenntartású Intézmény esetében adat üzleti titoknak csak különösen indokolt és 

kivételes esetben, egyedi mérlegelést követően minősíthető.  
2.3. A közérdekű adatok megismerhetőségének korlátai tekintetében az Infotv. 27. § -ban foglaltak, 

míg az üzleti titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók. 
 
2.4. Azon ügyek, illetve dokumentumok esetén, amelyek az igénylő által megismerhető (közérdekű és 

közérdekből nyilvánosnak minősülő), illetve az igénylő által meg nem ismerhető (közérdekűnek és 

közérdekből nyilvánosnak nem minősülő) adatokat egyaránt tartalmaznak, biztosítani kell ezen ada-

tok egymástól való elhatárolását, és az igénylő által meg nem ismerhető adatokat a kiadott máso-

laton felismerhetetlenné kell tenni. 

 

3. A közérdekű adat megismerésére vonatkozó kérelemmel kapcsolatos eljárási szabályok 
 

3.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelemmel kapcsolatos eljárás a kérelem be-

nyújtásával indul. 
 
3.2. A közérdekű adat megismerése iránt bármely természetes személy, jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: kérelmező) kérelmet nyújthat be. A 

kérelem benyújtása személyesen, illetve postai vagy elektronikus úton történhet. Személyesen a 

kérelmező a kérelmét szóban vagy írásban, míg postai vagy elektronikus út esetén kizárólag írás-
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ban jogosult benyújtani. A szóban benyújtott kérelemről az Intézmény arra jogosult dolgozója 

jegyzőkönyvet vesz fel a későbbi azonosításra alkalmas módon történő rögzítés érdekében. 
 
3.3. A beérkezett közérdekű adat megismerésére vonatkozó kérelmet az Intézmény mindenkori 

iratkezelési és iktatási rendjének megfelelően iktatni kell, majd az Intézmény vezetőjének szigná-

lását követően haladéktalanul továbbítani kell az Adatfelelőshöz. Amennyiben a kérelem több 

Adatfelelőst érint, abban az esetben az Intézmény vezetője jelöli ki az ügyben eljáró Adatfelelőst 

(a továbbiakban: Illetékes Adatfelelős).  
3.4. Az Illetékes Adatfelelős által kijelölt ügyintéző a beérkezett kérelmet – annak tartalma alapján 

– haladéktalanul megvizsgálja, valamint szükség esetén beszerzi a többi, ügyben érintett Adatfele-

lőstől a szükséges dokumentumokat, információkat, adatokat. Az Illetékes Adatfelelős az adat-

szolgáltatást követően visszaszolgáltatja az ügyben érintett többi Adatfelelős számára az adatszol-

gáltatással kapcsolatos valamennyi, általuk az Illetékes Adatfelelős részére rendelkezésre bocsátott 

dokumentumot, adatot. 
 
3.5. Abban az esetben, ha a kérelmező hiánypótlására, nyilatkozatára vagy az iratok áttételére van 

szükség, az Illetékes Adatfelelős erről az Intézmény vezetőjét haladéktalanul értesíti.  
3.6. Amennyiben nincs szükség a 3.5. pont szerinti eljárásra, akkor az Illetékes Adatfelelős az 

előkészített válaszlevél-tervezetet és az igényelt adatokat legkésőbb a teljesítési határidő leteltét 

megelőző harmadik napon küldi meg az Intézmény vezetőjének.  
3.7. A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmet az Adatkezelő a kérelem beérkezését kö-

vető 15 napon belül bírálja el. Az adatigénylés határideje a jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú 

adatra vonatkozó adatigénylés esetén egy alkalommal, 15 nappal meghosszabbítható. 
 
3.8. Az ügyintézés során az Adatkezelő köteles a jelen Szabályzatban foglaltak mellett az Infotv.-

ben foglalt egyéb szabályokat és határidőket is figyelembe venni, és biztosítani azok érvényesülé-

sét. 

 

4. A közérdekű adatigénylés teljesíthetőségéről való döntéshozatal  
4.1. A kérelem az alábbi feltételek együttes fennállása esetén minősül teljesíthetőnek: 
 

a) a kérelmező elérhetősége tisztázott,  
b) a kérelmező által megismerni kívánt adatok köre pontosan meghatározható, egyértel-

mű,  
c) a kérelem tárgyát képező adatok az Intézmény kezelésében vannak,  

e) az igényelt adatok közérdekű adatnak minősülnek, és az adatszolgáltatás költségté-

rítés nélkül teljesíthető, vagy a kérelmező vállalja a megállapított költségek megté-

rítését.  
4.2. A kérelmet csak akkor lehet teljesíteni, ha a kérelmező a nevét és postai vagy elektronikus 

elérhetőségét megadta.  
4.3. Amennyiben a kérelem vizsgálata során a megismerni kívánt adatok köre nem egyértelmű 

vagy nem határozható meg pontosan, az Adatkezelő haladéktalanul köteles a kérelmezőt minder-

ről tájékoztatni, és felhívni kérelme pontosítására a kérelmező által megadott elérhetőségek (tele-

fon, illetve postai vagy elektronikus út) valamelyikén. 
 
4.4. Ha a kért adatot nem az Intézmény kezeli, akkor az Intézmény a kérelmet a kérelem megvizs-

gálásától számított 3 munkanapon belül továbbítja az illetékes szervnek, amelyről egyidejűleg 

tájékoztatja a kérelmezőt is.  
4.5. Amennyiben a kérelmező olyan közérdekű adatot kíván megismerni, amelyet az Adatkezelő a 

honlapján már közzétett, vagy a közérdekű adat más honlapon fellelhető, az Adatkezelő úgy is 
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eleget tehet tájékoztatási kötelezettségének, hogy a kérelmező részére az adatszolgáltatást az adat 

fellelhetőségének helyét megjelölő link megküldésével teljesíti.  
4.6. Az adatigénylés teljesíthetőségének körében mérlegelni szükséges, hogy a kért módon van-

nak-e tárolva az adatok az Intézményben, vagy az adatok feldolgozása, átalakítása szükséges az 

adatigénylés teljesítéséhez. Ez utóbbi esetben a feldolgozáshoz, átalakításhoz szükséges munka 

anyagi és erőforrásigénye alapján költségtérítés megállapításának lehet helye a közérdekű adat 

iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. 

rendeletben foglaltak figyelembevételével, melyről a kérelmezőt haladéktalanul tájékoztatni kell. 

Ha az igényelt adatok elektronikus formában rendelkezésre állnak, és az adatszolgáltatás további 

aránytalan munkavégzést, adatfeldolgozást nem igényel, illetve az adatigénylés elektronikus for-

mában lehetséges, abban az esetben költségtérítés nem állapítható meg. 
 
4.7. Az adatigénylés beérkezésétől számított 15 napon belül az Intézmény köteles tájékoztatni a 

kérelmezőt az esetlegesen felmerült költségtérítés mértékéről, és egyúttal az Intézmény köteles 

felhívni a kérelmezőt, hogy a tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül nyilatkozzon 

arról, hogy a költségtérítést megfizeti-e, vagy a kérelme teljesítésétől eltekint. Amennyiben a ké-

relmező a költségeket megtéríti, a költségtérítés Adatkezelőhöz történő megérkezésétől számított 

15 napon belül az Adatkezelő köteles az adatigénylést teljesíteni. 

 

5. A védett, közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő adatok védelme 
 
5.1. Az Adatfelelős egyeztet az adatvédelmi tisztviselővel, ha megítélése szerint a kérelmező által 

igényelt adatok között a jelen fejezet 5. pontja szerinti, közérdekű adatnak nem minősülő adatok is 

szerepelnek. Amennyiben az Adatfelelős jogi álláspontjával az adatvédelmi tisztviselő is egyetért, 

és ezen adatok nem minősülnek közérdekből nyilvános adatnak, abban az esetben az Adatfelelős a 

közérdekű adatot is tartalmazó dokumentum azon részét, mely a kérelmező által meg nem ismer-

hető adatot is tartalmaz, a másolaton felismerhetetlenné teszi. 

5.2. A felismerhetetlenné tétel 
 

a) papír alapú másolat esetén az érintett, meg nem ismerhető részek fénymásolás közbeni letaka-

rásával, 

b) elektronikus adathordozó, illetve elektronikus levél esetén az érintett részek külön doku-

mentumba történő kiválogatásával, vagy ha ez nem lehetséges, az érintett részek dokumen-

tumból való törlésével történik.  
5.3. Ha a 5.2. pont b) alpontjában foglalt eljárás a tárolt adatok integritását veszélyezteti, abban az 

esetben az elektronikusan tárolt adatokat az Adatfelelős kinyomtatja, majd az így papír alapúvá 

vált adatok közül az érintett adatokat a 5.2.pont a) alpontja szerinti módon felismerhetetlenné te-

szi, majd ezt követően szükség esetén ismét digitalizálja a felismerhetetlenné tett másolatot. 
 
5.4. Az érintett adatokat a személyes bemutatásra történő előkészítés során is felismerhetetlenné 

kell tenni, olyan eljárás alkalmazásával, mely garantálja, hogy a kérelmező ne ismerhesse meg 

személyes betekintése során az érintett adatokat.  
5.5. Ha a kérelem csak részben teljesíthető, a kérelmezőt tájékoztatni kell a felismerhetetlenné 

tétel tényéről, a nyilvánosságra hozatalban korlátozott adatok köréről és megismerhetőségének 

módjáról. 
 
5.6. A 5.2.-5.4. pontok által tartalmazott eljárást a különböző adatfajták más indokból szükséges 

anonimizálása, felismerhetetlenné tétele céljából is megfelelően alkalmazni kell. 
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6. A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igény teljesítése, az adatok átadása 
 

6.1. Amennyiben a kérelmező az adatokat személyesen kívánja megismerni, abban az esetben a 

kérelmező az adatvédelmi tisztviselő által kiadhatónak minősített adatokat tartalmazó dokumen-

tumokba az Adatkezelő nyitvatartási idejében, előre egyeztetett időpontban tekinthet be. A kérel-

mező személyesen csak közvetlenül jogosult betekinteni, meghatalmazott útján a betekintési jogát 

nem gyakorolhatja. 
 
6.2. A személyesen megjelent kérelmező köteles aláírásával ellátni a betekintésről felvett jegyzőköny-

vet, mellyel a kérelmező elismeri az általa igényelt közérdekű adatok átvételének, megismerésének 

tényét. A jegyzőkönyv kérelmező általi aláírásának megtagadása vagy elmulasztása az adatok átadásá-

nak, megismerhetővé tételének akadályát képezi. Amennyiben a kérelmező az általa megismert ada-

tokról másolatot kíván készíteni, az adatkezelő köteles őt az esetlegesen felmerült költségekről tájé-

koztatni. A kérelmező részére a másolat kizárólag abban az esetben adható ki, ha költségtérítés megál-

lapításának nincs helye, vagy a megállapított költségek megfizetését a kérelmező igazolja. Amennyi-

ben a kérelmező a helyszínen fizeti meg az adatszolgáltatás költségeit, abban az esetben ezt számára 

megfelelő módon igazolni kell. 
 
6.3. Amennyiben a kérelmező az adatokat postai vagy elektronikus úton kívánja megismerni, az 

Adatfelelős az Intézmény vezetője által aláírt kísérőlevelet, valamint az adatszolgáltatás tárgyát 

képező adatokat haladéktalanul továbbítja a kérelmező által megjelölt módon (papír alapon, CD-n 

vagy DVD-n) a kérelmező által megjelölt címre. 
 
6.4. Az Adatfelelős kötelezettsége annak biztosítása, hogy a kérelmező részére megküldött doku-

mentum, másolat – a felismerhetetlenné tétel eseteit leszámítva – az eredetivel megegyező adato-

kat tartalmazza. 

 

7. A kérelmező jogorvoslati lehetőségei  

7.1. Az adatkezelő az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokairól, valamint az Infotv.-

ben meghatározott jogorvoslati lehetőségekről az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban 

vagy – ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben értesíti a ké-

relmezőt. Az adatkezelő az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítás indokáról nyilvántartást 

vezet, és az abban foglaltakról a tárgyévet követő év január 31-éig tájékoztatja a NAIH-ot. 
 
7.2. A kérelmező a közérdekű adat megismerésére vonatkozó kérelmének elutasítása, vagy a kére-

lem teljesítésére nyitva álló, illetve az esetlegesen meghosszabbított határidő eredménytelen eltel-

tét követően, továbbá az adatszolgáltatásért vagy másolat készítéséért megállapított költségtérítés 

összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A kérelem megtagadásának jogszerű-

ségét és a megtagadás indokait, illetve a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegé-

nek megalapozottságát az Adatkezelőnek kell bizonyítania. 
 
7.3. A kérelmezőnek a pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, 

illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell 

megindítania az Adatkezelő ellen a területileg illetékes törvényszéken. 
 
7.4. A kérelmező a közérdekű adatok megismeréséhez biztosított jogainak gyakorlásával kapcso-

latos, a jelen fejezet 29. pontjában foglalt jogsérelmek esetén a NAIH-hoz is fordulhat jogorvosla-

tért. 

 

8. A kérelmező személyes adatainak kezelése 
 

8.1. Az Adatkezelő a kérelem alapján történő adatszolgáltatás esetén a kérelmező személyazonosí-

tó adatait csak annyiban kezelheti, amennyiben a kérelem teljesítéséhez, a költségek megfizetésé-
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hez az elengedhetetlenül szükséges. A magánszemély kérelmező személyes adatait az adatszolgál-

tatást követő egy év elteltével az Adatkezelő köteles törölni az összes digitálisan és papíralapon 

őrzött nyilvántartásból, dokumentumból. 
 
8.2. A személyes adatok védelme érdekében az adatszolgáltatást követő egy hónap elteltével az 

Adatfelelős törli a megkeresést a levelezőrendszeréből.  
8.3. Az iktatást és a nyilvántartást úgy kell megszervezni, hogy az adatszolgáltatást követően a 

kérelmező személyes adatai nehézség nélkül törölhetőek legyenek. A törlés elvégzését az Illetékes 

Adatfelelős végzi, illetve ellenőrzi.  
8.4. A személyes adatok törlése érdekében a Szabályzat 4. számú melléklete szerinti közérdekű 

adat megismerése iránti kérelem formanyomtatványán külön rész szolgál a személyes adatok fel-

tüntetésére. A személyes adatok részt az adatszolgáltatás teljesítését követően az Adatkezelő köte-

les a formanyomtatvány többi részétől elválasztani, valamint a személyes adatokat tartalmazó 

részt megsemmisíteni. 

 

9. közérdekű adatok közzététele 
 

9.1. Az Intézmény a közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat a www.mnrkai.hu címen, a do-

kumentumok, nyomtatványok menüpont alatt teszi közzé.  
9.2. A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megfelelő formában és tartalommal történő 

közzétételéért, valamint azok hitelességért és aktualizálásáért saját illetékességi körükben az Adat-

felelősök felelnek. 

 

VI. fejezet  
Az Adatkezelő által vezetett nyilvántartások 

 

  Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, az adatvédelmi incidensek, 

valamint az elutasított közérdekű adatigénylések dokumentálása céljából a jogszabályok szerinti 

nyilvántartásokat köteles vezetni. 
 
  Valamennyi Adatfelelős köteles a feladatköréhez kapcsolódó elektronikus vagy papír alapú 

nyilvántartásokat vezetni a kezelésében levő, illetőleg a feladatellátásához szükséges adatokból. 

 

1. Adattovábbítási nyilvántartás 
 

1.1. Az Adatkezelő köteles az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett 

tájékoztatása céljából Adattovábbítási nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza a kezelt személyes 

adatok továbbításának időpontját, jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok megjelö-

lését, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Amennyiben 

az adattovábbításra az Intézmény iktatórendszerében nyilvántartott egyedi ügyben kerül sor, az 

ügyirat iktatószámát is fel kell tüntetni a nyilvántartásban. Az adattovábbítási nyilvántartásban 

szereplő adatokat az Adatkezelő személyes adatok esetében öt évig, különleges adatok estében 

pedig húsz évig köteles megőrizni. Az adattovábbítási nyilvántartás kötelező tartalmi elemeit a 

Szabályzat 1. számú melléklete határozza meg. 

 

2. A megtagadott közérdekű adatigénylések nyilvántartása 
 

2.1. Az Adatkezelő köteles az elutasított közérdekű adat megismerése iránti kérelmekről, valamint 

az elutasítások indokairól nyilvántartást vezetni. Az Intézmény vezetője a nyilvántartásban foglal-

takról az adatvédelmi tisztviselő útján minden év január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot. A megta-
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gadott közérdekű adatigénylések nyilvántartásának kötelező tartalmi elemeit a Szabályzat 3. szá-

mú melléklete határozza meg. 
 

VII. fejezet  
Az adatok megismerésére, kezelésére jogosult személyek 

 

  Az Intézmény teljes személyi állománya köteles az Intézmény által kezelt adatok kezelé-

sével kapcsolatos szabályokat betartani, illetve annak betartását elősegíteni, valamint a tudomásá-

ra jutott adatot megőrizni. 

 

1. Az Intézmény vezetője  
1.1. Az Intézmény vezetőjének feladata 
 

a) a biztonságos adatkezelés és az adatvédelem biztosítása,  
b) az Intézmény adatvédelmi tisztviselőjének kinevezése vagy megbízása,  
c) az Adatfelelősök kijelölése, a munkájukhoz szükséges adatokhoz és nyilvántartá-

sokhoz történő hozzáférésük biztosítása, az Adatfelelős által előkészített intézkedé-

sek, tervezetek jóváhagyása és szükség szerinti kiadmányozása, valamint az Intéz-

mény mint adatkezelő képviselete az adatkezeléssel kapcsolatos ügyekben, 

d) a Szabályzatban és jogszabályokban foglalt adatvédelmi rendelkezések teljesítésének rend-

szeresen ellenőrzése, mely jogosultságát az adatvédelmi tisztviselő útján is gyakorolhatja. 

 

2. Adatfelelős  
2.1. Az illetékes Adatfelelős feladata 
 

a) az Érintett személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmének elbírálása,  
b) minden olyan címzett tájékoztatása a személyes adat helyesbítéséről, törléséről vagy az 

azzal kapcsolatos adatkezelés korlátozásáról, akinek vagy amelynek korábban a szemé-

lyes adatot továbbították, illetve aki vagy amely számára hozzáférhetővé tették,  
c) a VI. fejezetben foglalt nyilvántartások vezetésének ellenőrzése,  
d) a közérdekű adatok folyamatos szolgáltatása a honlapon történő megjelenítés érdeké-

ben, illetve az adatok hitelességének, azok aktualizálásának, a közérdekűvé nyilvánított 

adatok előírás szerinti közzétételének biztosítása, 
 

e) a közérdekű adatigénylés esetén a kérelmező részére adandó válasz, illetve szükség 

esetén az egyéb intézkedések előkészítése, továbbá  
f) bármilyen egyéb olyan feladat-és hatáskör, amelyben a kezelt adatok köre alapján az il-

letékes Adatfelelős eljárhat, és jelen Szabályzat nem utalja más szervezeti egység vagy 

személy hatáskörébe. 
 
 

3. Ügyintéző  
3.1. Az Adatfelelős által kijelölt ügyintéző feladata: 
 

a) a munkakörébe tartozó vagy a helyettesítés folytán a feladatkörébe tartozó adatok kezelése, az 

azokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése, a nyilvántartásokhoz történő illetéktelen hozzá-

férés megakadályozása,  
b) a jogszabály által arra felhatalmazott személyeknek vagy szervezeteknek történő adatszolgál-

tatás,  
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c) a számítástechnikai, elektronikai eszközök meghibásodásának, valamint az adatállomány ke-

zelhetőségével kapcsolatban bekövetkezett problémák, hibák jelzése az illetékes informatikai 

munkatárs részére, 
 
d) a közvetlen vezető és az adatvédelmi felelős tájékoztatása minden olyan eseményről, amikor az 

ügyintézőt jogszerűtlen adatkezelésre kérték fel vagy utasították,  
e) a közvetlen vezető és az adatvédelmi felelős tájékoztatása azokról az esetekről, amikor illetéktelen 

adathozzáférést vagy adatkezelést fedez fel, vagy ilyen eset jut tudomására, továbbá 
 
f) bármilyen egyéb, jelen Szabályzat hatálya alá tartozó feladat elvégzése, melyre az Adatfelelős 

kijelöli. 

 

VIII. fejezet  
A Váci Egyházmegye, mint fenntartó adatkezeléssel kapcsolatos jogai és  

kötelezettségei 

 

1. Általános elvek 
 

1.1. Az Intézményt jogosult a fenntartó Váci Egyházmegye (a továbbiakban: EKIF) részére az 

EKIF fenntartói feladatai, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatai ellátásával 

kapcsolatban az Érintett személyes adatainak továbbítására.  
1.2. Azon adatok tekintetében, melyet az Intézmény és az EKIF egyaránt jogosult kezelni, az In-

tézmény és az EKIF közös adatkezelő minősül. Az ilyen adatok tekintetében a közös adatkezelők 

jogosultak az Érintett mindkettejük által kezelhető személyes adatainak az egymás között történő 

továbbítására, egymással történő megosztására. 

 

2. Személyes adatok védelme az előterjesztések, tájékoztatók, valamint azok mellékleteinek 

közzététele során 
 
2.1. Az EKIF részére készülő, az Intézménnyel kapcsolatos előterjesztések, tájékoztatók és azok 

mellékletei a jóhírnév körébe tartozó adatokat csak a jogszabály szerinti kötelezettség teljesítése 

érdekében, és csak a jogszabály szerinti terjedelemben tartalmazhatnak. 
 
2.2. Az EKIF zárt ülése esetén is biztosítani kell az Intézményre vonatkozó közérdekű vagy köz-

érdekből nyilvános adatok megismerhetőségét, a személyes adatok védelmének figyelembevételé-

vel. A zárt ülésen hozott, az Intézményt érintő döntések nyilvánosak, azonban az Érintett azonosí-

tására alkalmas személyes adatok nem tartoznak e körbe.  
2.3. A zárt ülésen tárgyalt, az Intézményt érintő, személyes adatokat is tartalmazó ügyek esetében 

hozott határozatok esetében az Érintett neve, valamint az Érintett azonosítására alkalmas adat nem 

hozható nyilvánosságra, illetve nem tehető közzé. A határozatok közzététele során a személyes 

adatokat felismerhetetlenné kell tenni. Az EKIF számára történő azonosítás ilyen esetekben álne-

vesítéssel vagy az Érintett monogramjával, továbbá technikai azonosító alkalmazásával biztosítha-

tó. 
 
2.4. Nyilvános ülés tartása esetén az Intézmény vezetője az adatok előkészítése körében gondos-

kodik arról, hogy a tájékoztató, az előterjesztés vagy annak melléklete csak akkor tartalmazzon 

személyes adatot, ha annak nyilvánosságra hozatalához az Érintett írásban hozzájárult. Nyilvános 

ülésen tárgyalandó, az üzleti titok vagy jóhírnév körébe tartozó adatok az előterjesztésben, tájéko-

zatókban vagy azok mellékleteikben csak akkor szerepelhetnek, ha jogszabály előírja vagy egyéb 

okból elkerülhetetlen. Az előterjesztés vonatkozásában az Intézmény vezetője javasolhatja az 
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EKIF vagyonával kapcsolatos előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását, ha a nyilvános tárgya-

lás valamely fél üzleti érdekét sértené. 
 
2.5. A pályázatok és közbeszerzési ajánlatok keretében benyújtott dokumentumok által tartalma-

zott adatokat a dokumentum jellege és tartalma szerint kell minősíteni. Amennyiben a pályázattal, 

ajánlattal kapcsolatban megállapításra kerül, hogy a pályázó, ajánlattevő az üzleti titok körébe 

tartozó adatokat, dokumentumokat nyújtott be, az üzleti titok körébe tartozó adatokat elkülönítet-

ten kell kezelni, és azok csak a vonatkozó jogszabályok szerint ismerhetőek meg. 

 

3. EKIF képviselő általi adatigénylés 
 

3.1. Az EKIF képviselő jogosult a képviselői munkájához szükséges döntés megalapozását szol-

gáló, valamint üzleti titok körébe tartozó adatokat megismerni, azonban az így megismert adato-

kat, információkat a képviselő csak képviselő-testületi tevékenységével összefüggésben használ-

hatja fel, és ezen adatokat nem jogosult korlátozás nélkül nyilvánosságra hozni. 

 

IX. fejezet  
Az adatvédelmi tisztviselő 

 

1. Az adatvédelmi tisztviselő jogállása 
 

1.1. Az adatvédelmi tisztviselő az Adatkezelő adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos 

munkáját segítő, ilyen irányú szakértelemmel rendelkező, szakmailag független személy. 
 
1.2. Az adatvédelmi tisztviselő részére csak az Intézmény vezetője adhat utasítást, azonban ez az 

utasítás nem korlátozhatja az adatvédelmi tisztviselő függetlenségét.  
1.3. Az adatvédelmi tisztviselő csak az Intézmény vezetőjének tartozik felelősséggel.  
1.4. Az adatvédelmi tisztviselő feladatai ellátásához az Intézmény vezetője biztosítja a feladatok 

végrehajtásához, a személyes adatokhoz és az adatkezelési műveletekhez való hozzáféréshez 

szükséges eszközöket. Ennek részeként az adatvédelmi tisztviselő a személyes adatok védelmével 

kapcsolatos összes ügybe betekinthet és bekapcsolódhat, illetve azokról tájékoztatást kérhet. 
 
1.5. Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban titoktartási kötelezettség, ille-

tőleg az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség köti.  
1.6. Amennyiben az adatvédelmi tisztviselő más feladatokat is ellát, abban az esetben az Adatke-

zelő köteles biztosítani és felügyelni, hogy e feladatok ellátásából ne fakadjon összeférhetetlenség. 
 
1.7. Az Érintett a személyes adatai kezelésével és jogainak gyakorlásával kapcsolatban bármikor 

jogosult az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulni.  
1.8. Az adatvédelmi tisztviselő feladatai ellátásával összefüggésben nem bocsátható el és nem 

sújtható szankcióval.  
1.9. Az Intézmény vezetője a szükséges és indokolt módon és mértékben köteles biztosítani az 

adatvédelmi tisztviselő számára a szakmai ismereteinek fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges 

képzéseken való részvétel lehetőségét. 

 

2. Az adatvédelmi tisztviselő feladatai  
1.1.  Az adatvédelmi tisztviselő 
 
a) tájékoztat és szakmai tanácsot ad az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkeze-

lést végző dolgozók részére az e Szabályzat szerinti, valamint jogszabályi kötelezettségeikkel 

kapcsolatban; 
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b) ellenőrzi az e Szabályzatnak, valamint a jogszabályoknak való megfelelést, továbbá a feladat-

körök kijelölését és az adatkezelési műveleteket végző dolgozók képzését;  
c) együttműködik a Hatósággal;  
d) az adatvédelmi incidenst a tudomására jutástól számított 72 órán belül bejelenti a Hatóságnak; 

e) szükség esetén állásfoglalást kér a Hatóságtól, továbbá  
f) az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolatot tart a Hatósággal. 

 

X. fejezet  
Az adatbiztonság követelménye 

 

1.1. Az Adatkezelő köteles biztosítani az Intézmény informatikai rendszerének, adatbázisainak, 

nyilvántartásainak folyamatos, zavartalan működését, valamint a jogosultak számára a szükség 

szerinti, szabályozott hozzáférést.  
1.2. Az Adatkezelő köteles gondoskodni a tárolt adatok, adatállományok fizikai biztonságáról.  
1.3. Az Adatkezelő köteles a legújabb technikai fejlesztések nyújtotta előnyöket is kihasználva 

minden lehetséges intézkedést megtenni a kezelt adatokat érintő jogosulatlan hozzáférés, megvál-

toztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen meg-

semmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetet-

lenné válás megelőzése, megakadályozása érdekében. 
 
1.4. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok vonatkozásában az 

Adatkezelő megfelelő technikai megoldások alkalmazásával köteles biztosítani, hogy a különböző 

nyilvántartásokban kezelt adatok közvetlenül ne legyenek egymással összekapcsolhatóak, vala-

mint azokat ne lehessen az Érintetthez rendelni. Az Adatkezelő mentesül a jelen pontban foglalt 

kötelezettsége alól jogszabály eltérő rendelkezése esetén. 
 
1.5. Az Adatkezelő az alkalmazott informatikai eszközöket köteles úgy megválasztani és üzemel-

tetni, hogy biztosítsa a személyes adatok tekintetében  
a) a jogosultak szükség szerinti hozzáférését,  
b) a személyes adatok védelmét a jogosulatlan hozzáféréssel szemben, továbbá c) 

a személyes adatok integritását, teljességét.  
1.6. A döntés megalapozottságát szolgáló adatokat, valamint az üzleti titkot tartalmazó iratokat, 

dokumentumokat azok keletkezésétől, beszerzésétől a törlésükig, megsemmisítésükig a hozzáfé-

rési jogosultsággal nem rendelkező személyek elől elzártan kell tartani.  
1.7. Az Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az Intézmény azon helyiségeibe, ahol adatkezelés 

történik, hozzáférési jogosultsággal nem rendelkező személyek ne juthassanak be.  
1.8. Az Adatkezelő köteles gondoskodni arról, hogy az elektronikus adatbázisok, elektronikus 

levelezés (e-mail), a hálózaton tárolt dokumentumok és más elektronikus adat esetében azok keze-

lésére az informatikai szabályozások figyelembevételével kerüljön sor.  
1.9. Informatikai védelem körében, a személyes és közérdekű adatokat kezelő, feldolgozó, tároló 

rendszerek esetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 

szóló 2013. évi L. törvényben, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus informá-

cióbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a 

biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági 

szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM-rendeletben meghatá-

rozott védelmet kell biztosítani.  
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1.10. Az Intézmény vezetője köteles informatikai biztonsági felelőst kijelölni, alkalmazni, aki az elekt-

ronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyként felel a szervezetnél előforduló vala-

mennyi, az elektronikus információs rendszerek védelméhez kapcsolódó feladat ellátásáért, az állami 

és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 13.§-

ában foglaltak szerint. 

 

XI. fejezet  
Az adatvédelmi incidens 

 

1.1. Az Adatkezelő biztosítja, hogy fizikai vagy műszaki incidens esetén a személyes adatokhoz 

való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen állítani.  
1.2. Az adatvédelmi tisztviselő az adatvédelmi incidenst a tudomására jutástól számított 72 órán 

belül köteles bejelenteni a felügyeleti hatóságnak. Abban az esetben, ha az adatvédelmi incidens 

valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira nézve, a bejelentés 72 

órán túl is megtehető, azonban a késedelmes bejelentéshez mellékelten csatolni kell a késedelem 

igazolására szolgáló dokumentumokat.  
1.3. Az adatvédelmi incidens bejelentése során 
 
a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens bekövetkezésének megállapított vagy feltételezett idő-

pontját, valamint az adatvédelmi incidens felfedezésének vagy Adatkezelő számára történő be-

jelentésének időpontját; 
 
b) ismertetni kell az adatvédelmi incidens típusát, beleértve – ha lehetséges – az Érintettek cso-

portjait és az Érintettek hozzávetőleges létszámát, valamint az incidenssel érintett adatok kate-

góriáit és hozzávetőleges mennyiségét;  
c) ismertetni kell az adatvédelmi incidens okait és körülményeit a rendelkezésre álló adatok alap-

ján;  
d) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket és kocká-

zatokat;  
e) ismertetni kell az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens elhárítására, valamint a következ-

mények enyhítésére tett vagy tervezett intézkedéseket; továbbá  
f) meg kell jelölni az adatvédelmi tisztviselő, illetve az Illetékes Adatfelelős mint kapcsolattartó 

nevét és elérhetőségeit.  
1.4. Ha bármilyen okból nem lehetséges az összes információ egyszerre, egy bejelentésben történő 

közlése a Hatósággal, abban az esetben a bejelentést határidőn belül meg kell tenni a lehetséges 

terjedelemben, és a további információkat, amint lehetséges, haladéktalanul, hiánypótlásként kell 

közölni.  
1.5. Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket a 2. sz. mellékletként csatolt 
 
nyilvántartó táblázat szerinti tartalommal. 
 
1.6. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek 

jogaira nézve, az Adatkezelő köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni az Érintetteket a bekövet-

kezett adatvédelmi incidens tényéről, fontosabb részleteiről, az Adatkezelő által megtett vagy ter-

vezett intézkedésekről, valamint az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos kockázatokról.  
1.7. Nem minősül magas kockázattal járó adatvédelmi incidensnek, ha az Adatkezelő által alkal-

mazott technikai és szervezési védelmi intézkedések – például titkosítás alkalmazása – következ-

tében a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhe-

tetlenek az adatok. 
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Záró rendelkezések 
 

Jelen szabályzat az iskolai SZMSZ mellékletét képezi legitimációja azzal együtt történt. 

 

A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi alkalmazottjára és más munkavállalójára. 

 

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

diákokkal és szüleikkel.  

 

Az igazgatónak gondoskodni kell jelen szabályzat olyan módosításáról, amely az új törvények és 

rendeletek hatálybalépése miatt szükséges. 

 

 

Mellékletek 

 

Tájékoztató munkavállalók / egyházi szolgálati jogviszonyban / megbízási jogvi-

szonyban foglalkoztatottak személyes adatainak kezeléséről 

 
A Váci Mihály Katolikus Általános Iskola (székhely: 2760 Nagykáta, Vadász u. 1. „Egyházi jogi 

személy”) az alábbiakban tájékoztatja a személyes adatai kezeléséről: 

 

1. Személyes adatok kezelése a jogszabályi rendelkezéseknek történő megfelelés érdekében 
 

1.1 Az Egyházi jogi személy az Ön bejelentése, foglalkoztatása érdekében kezeli a bejelentéshez, 

foglalkoztatással kapcsolatos bevallás elkészítéséhez, benyújtásához szükséges, jogszabályban 

rögzített személyes adatait. 
 

1.2 Az adatkezelés jogalapja az Egyházi jogi személy jogi kötelezettségének teljesítése. 
 

1.3 Az Egyházi jogi személy az Ön személyes adatait a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar 

Államkincstár részére átadja. 
 

1.4 Az adatkezelés időtartama az Ön várható nyugdíjazásának időpontjáig tart. 

 

2. Kapcsolattartással kapcsolatos adatkezelés 
 

2.1 Az Egyházi jogi személy a kapcsolattartási adatait az Önnel való kapcsolattartás céljából keze-

li. 
 

2.2 Az adatkezelés jogalapja az Egyházi jogi személy jogos érdeke. Az Egyházi jogi személy rend-

kívüli, halasztást nem tűrő esetben fel tudja venni a kapcsolatot Önnel munkaidején kívüli 

időpontban is. 
 

2.3 Az Egyházi jogi személy a kapcsolattartási adatait nem adja át más személy részére. 
 

2.4 Az Egyházi jogi személy a kapcsolattartási adatait a munkaviszonyának megszűnését követő 

elszámolást követő 5 munkanapig kezeli. 

 

3. Munkavállalók jelenlétével kapcsolatos adatkezelés 
 

3.1 Az Egyházi jogi személy a munkavállalóknak a jelenléti íven szereplő személyes adatait a 

munkavállalók jelenlétére vonatkozó adatok rögzítése céljából kezeli. 
 

3.2 Az adatkezelés jogalapja az Egyházi jogi személy jogi kötelezettségének teljesítése. 
 

3.3 Az Egyházi jogi személy a munkavállalóknak a jelenléti íven szereplő személyes adatait a Ma-

gyar Államkincstár részére bérszámfejtési tevékenységet ellátó szolgáltató részére átadja. 
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3.4 Az Egyházi jogi személy a jelenléttel kapcsolatos személyes adatait az Ön munkaviszonyának 

megszűnését követő jogszabályi előírásoknak megfelelő ideig őrzi meg. 

 

4. Munkavállalók távollétével kapcsolatos személyes adatok 
 

4.1 Az Egyházi jogi személy a munkavállalók személyes adatait a fizetett és fizetés nélküli szabad-

ságolására vonatkozó adatok rögzítése céljából kezeli. 
 

4.2 Az adatkezelés jogalapja az Egyházi jogi személy jogi kötelezettségének teljesítése.  

 

4.3.    Az Egyházi jogi személy a munkavállalóknak a távolléttel kapcsolatos dokumentumokban sze-

replő személyes adatait a Magyar Államkincstár részére bérszámfejtési tevékenységet ellátó 

szolgáltató részére átadja. 
 

4.4 Az Egyházi jogi személy a távolléttel kapcsolatos személyes adatait az Ön munkaviszonyának 

megszűnését követő jogszabályi előírásoknak megfelelő ideig őrzi meg. 

 

5. Tűz-, munka- és balesetvédelmi oktatással kapcsolatos adatkezelés 
 

5.1 Az Egyházi jogi személy a személyes adatait a tűz-, munka- és balesetvédelmi oktatás megtar-

tásának és azon való részvétel igazolása céljából kezeli. 
 

5.2 Az adatkezelés jogalapja az Egyházi jogi személy jogi kötelezettségének teljesítése. 
 

5.3 Az Egyházi jogi személy a személyes adatait harmadik személy részére nem adja át. 
 

5.4 Az Egyházi jogi személy a személyes adatokat az oktatás megtartásától számított 5 év elteltéig 

kezeli. 

 

6. Bankszámlaadatok 
 

6.1 Az Egyházi jogi személy a munkavállalók / egyházi szolgálati jogviszonyban / megbízási jogvi-

szonyban foglalkoztatottak bankszámlaadatait a munkabér teljesítése céljából kezeli. 
 

6.2 Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése. 
 

6.3 Az Egyházi jogi személy a munkavállalók / egyházi szolgálati jogviszonyban / megbízási jogvi-

szonyban foglalkoztatottak személyes adatait harmadik személy részére nem adja át. 
 

6.4 Az Egyházi jogi személy a bankszámlaadatait a munkaviszonyának / egyházi szolgálati jogvi-

szonyának / megbízási jogviszonyának megszűnését követő elszámolást követő 5 napig kezeli. 

 

7. Béren kívüli juttatások juttatásával kapcsolatban kezelt személyes adatok 
 

7.1 Az Egyházi jogi személy a béren kívüli juttatások juttatása céljából kezeli az Ön személyes 

adatait. 
 

7.2 Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése. 
 

7.3 Egyházi jogi személy a személyes adatait a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére átadja. 
 

7.4 Az Egyházi jogi személy a személyes adatait az Ön munkaviszonya / egyházi szolgálati jogvi-

szonya megszűnésétől számított 8 évig kezeli a számviteli ellenőrizhetősége miatt. 

 

8. A munkavállalók / egyházi szolgálati jogviszonyban / megbízási jogviszonyban fog-

lalkoztatottak részére átadott eszközök nyilvántartásában kezelt adatok 
 

8.1 Az Egyházi jogi személy munkavállalók / egyházi szolgálati jogviszonyban / megbízási jogvi-

szonyban foglalkoztatottak részére átadott eszközök nyilvántartásában szereplő munkaválla-

lói személyes adatokat nyilvántartja annak érdekében, hogy visszakereshető legyen, hogy az 

Egyházi jogi személy mely eszközét mely munkavállalója / egyházi szolgálati jogviszonyban / 

megbízási jogviszonyban foglalkoztatott személy részére adta át. 
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8.2 Az adatkezelés jogalapja az Egyházi jogi személy jogos érdeke. Az Egyházi jogi személy jogos 

érdeke, hogy vissza tudja keresni, hogy mely informatikai eszközt melyik munkavállalója / 

egyházi szolgálati jogviszonyban / megbízási jogviszonyban foglalkoztatott személy részére 

adott át. 

 

8.3 Az Egyházi jogi személy az átadott eszközök nyilvántartásában szereplő személyes adatait 

nem adja át harmadik személyek részére. 
 

8.4 Az Egyházi jogi személy az átadott eszközök nyilvántartásában szereplő személyes adatait a 

munkavállaló / egyházi szolgálati jogviszonyban / megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak 

Egyházi jogi személlyel fennálló jogviszonyának megszűnését követő 8 évig kezeli. 
 

8.5 kapcsolatban kezelt személyes adatait a rögzítéstől számított 6 hónapig kezeli. 

 

9. Foglalkoztatás egészségügyi-alkalmassági vizsgálatokhoz kapcsolódó személyes adatok 

kezelése 
 

9.1 Az Egyházi jogi személy a foglalkoztatás egészségügyi-alkalmassági vizsgálatokhoz fűződő 

személyes adatait a foglalkoztatott alkalmasságának felmérése céljából kezeli. 
 

9.2 Az adatkezelés jogalapja az Egyházi jogi személy jogi kötelezettségének teljesítése. 
 

9.3 Az Egyházi jogi személy az Ön foglalkoztatás egészségügyi-alkalmassági vizsgálatokhoz fűző-

dő személyes adatait harmadik személy részére nem adja át. 
 

9.4 Az Egyházi jogi személy a foglalkoztatás egészségügyi alkalmassági vizsgálatokhoz kapcsolódó 

személyes adatait az Ön munkaviszonya / egyházi szolgálati jogviszonya / megbízási jogvi-

szonya megszűnésétől számított 3 évig (azaz a munkajogi igényeknek a munka törvényköny-

véről szóló 2012. évi I. törvény 286. § (1) bekezdése szerinti elévülésig) kezeli. 

 

10. Üzemi balesetekkel kapcsolatban kezelt adatok 
 

10.1 Az Egyházi jogi személy az Ön üzemi balesetekkel, foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolat-

ban kezelt személyes adatait a munkavállalókat ért üzemi (munka- és úti-) baleset dokumen-

tálása céljából kezeli. 
 

10.2 Az adatkezelés jogalapja az Egyházi jogi személy jogi kötelezettségének teljesítése. 
 

10.3 Az Egyházi jogi személy az üzemi balesetekkel kapcsolatban kezelt személyes adatait az illeté-

kes kormányhivatal (mint munkavédelmi hatóság) részére adja át. 
 

10.4 Az Egyházi jogi személy az üzemi balesetekkel, foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatban 

kezelt személyes adatait az Ön várható nyugdíjazásának időpontjáig kezeli. 

 

11. Üzemi balesetek nyilvántartásba vételével kapcsolatban kezelt adatok 
 

11.1 Az Egyházi jogi személy az Ön üzemi balesetek nyilvántartásba vételével kapcsolatban kezelt 

személyes adatait a foglalkoztatottakat ért üzemi (munka- és úti) baleset nyilvántartása céljá-

ból kezeli. 
 

11.2 Az adatkezelés jogalapja az Egyházi jogi személy jogi kötelezettségének teljesítése. 
 

11.3 Az Egyházi jogi személy az Ön üzemi balesetek nyilvántartásba vételével kapcsolatban kezelt 

személyes adatait harmadik személy részére nem adja át. 
 

11.4 Az Egyházi jogi személy az Ön üzemi balesetek nyilvántartásba vételével kapcsolatban kezelt 

személyes adatait az Ön várható nyugdíjazásának időpontjáig kezeli. 
 

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban az Egyházi jogi személynél az alábbi érintetti jogokat 
gyakorolhatja: 
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1. Hozzáféréshez való jog 
 

Az Egyházi jogi személy a fennálló munkaviszonyára tekintettel kezeli a személyes adatait. Tájékozta-

tást kérhet az Egyházi jogi személytől a személyes adatai kezelése tekintetében. 
 

Az Egyházi jogi személy – kérése esetén – a következő információt bocsátja az Ön rendelkezésére a 

személyes adatai kezelése tekintetében: 
 
(i) az adatkezelés céljai; 
 
(ii) az érintett személyes adatok kategóriái; 
 
(iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; 
 
(iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának 

szempontjai; 
 
(v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, 

valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; 
 
(vi) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
 
(vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül 

Öntől gyűjtötték; illetve 
 
(viii) az automatizált döntéshozatal ténye, amennyiben automatizált döntéshozatal körében kerül sor 

a személyes adatai kezelésére (legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, 

hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következmé-

nyekkel jár). 
 

Az Egyházi jogi személy a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, amennyiben 

erre irányuló kérést nyújt be. 

 

2. Helyesbítéshez való jog 
 

Ön jogosult az Egyházi jogi személytől kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön 

pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait. 
 

 

3. Törléshez való jog 
 

Kérése esetén az Egyházi jogi személy indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ki-

véve, ha az adatkezelés a 
 
(i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, 
 
(ii) a személyes adatok kezelését előíró, az Egyházi jogi személyre alkalmazandó jogi kötelezettség 

teljesítése, illetve közérdekből vagy az Egyházi jogi személyre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakor-

lása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, 
 
(iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, 
 
(iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból 

(amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné 

ezt az adatkezelést), illetőleg 
 
(v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 
 

Egyéb esetekben az Egyházi jogi személy indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, 

ha 
 

(i) Az Egyházi jogi személynek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból 

gyűjtötte vagy kezelte, 
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(ii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget él-

vező jogszerű ok az adatkezelésre, 
 

(iii) Az Egyházi jogi személy a személyes adatait jogellenesen kezelte, 
 

(iv) Az Egyházi jogi személy jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni. 
 

Ha az Egyházi jogi személy nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor 

megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy 

Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, 

illetve másodpéldányának törlését. 

 

4. Adatkezelés korlátozásához való jog 
 

Az Egyházi jogi személy korlátozza az adatkezelést, amennyiben 
 
(i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, 
 
(ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, 
 
(iii) Az Egyházi jogi személynek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban 

Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását 

igényli, vagy 
 
(iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból. 
 

Az adatkezelés korlátozása esetén az Egyházi jogi személy a személyes adatok tárolása kivételével csak 

az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más 

személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérde-

kéből kezelheti. 
 

Az Egyházi jogi személy az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelő-

zően. 

 

5. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen 
 

Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes ada-

tok kezelése az Egyházi jogi személy vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szüksé-

ges. 

 

6. Adathordozhatósághoz való jog 
 

Kérheti, hogy az Egyházi jogi személy a szerződés teljesítésén alapuló, illetve hozzájáruláson alapuló 

adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon (nem papíralapon) kezelt személyes 

adatait az Ön vagy Ön által megjelölt más Adatkezelő részére átadja. 

 

Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén 
 

 felveheti a kapcsolatot a Egyházi jogi személlyel a [vacim13@gmail.hu] e-mail címen vagy a [06-29-
440-359] telefonszámon; 

 
 panaszt nyújthat be a hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, levelezé-

si cím: 1530 Budapest, Pf.: 5, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400); 
vagy


 bírósághoz fordulhat.

 
Kelt: Nagykáta,  
 

_______________________  
  

[Egyházi jogi személy 
 
Az Egyházi jogi személyi tájékoztatót átvettem: 

mailto:vh.500@mbvk.hu
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Adatkezelési tájékoztató 
 
 
A Váci Mihály Katolikus Általános Iskola (székhely: 2760 Nagykáta, Vadász u. 1. „Egyházi jogi 

személy”) az alábbiakban tájékoztatja a személyes adatai kezeléséről: 
 

7. Csoport- és osztályfotó készítésével kapcsolatos adatkezelés  
7.1 Az Egyházi jogi személy a diákok személyes adatait (képmását) csoport- és osztályfotók készítése céljából 

kezeli.  
7.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.  
7.3 Az Egyházi jogi személy a diákjai csoport- és osztályfotók készítése kapcsán kezelt személyes adatait 

www.mnrkai.hu honlapon vagy az Egyházi jogi személy egyéb kiadványában nyilvánosságra hozza.  
7.4 Az adatkezelés időtartama: iskolai tanulói jogviszony fennállása. 

 
Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez  

hozzájárulok / nem járulok hozzá. 

 
8. Tanulmányi és sportversenyekre jelentkezők nyilvántartásba vételével kapcsolatos 

adatkezelés  
8.1 Az Egyházi jogi személy diákjai jelentkezési adatait a jelentkezők nyilvántartásba vétele és részvétel bizto-

sítása céljából kezeli.  
8.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.  
8.3 Az Egyházi jogi személy a személyes adatait a tanulmányi és sportversenyek lebonyolításában részt vevő 

intézmények részére átadja.  
8.4 Az adatkezelés időtartama: iskolai tanulói jogviszony fennállása. 

 
Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez  

hozzájárulok / nem járulok hozzá. 

 
9. Tanulmányi és sportversenyek fordulónkénti és végeredményének nyilvánosságra 

hozatalával kapcsolatos adatkezelés  
9.1 Az Egyházi jogi személy diákjai személyes adatait a fordulónkénti és végeredmények nyilvánosságra hoza-

tala érdekében eredményhirdetés céljából kezeli.  
9.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.  
9.3 Az Egyházi jogi személy a tanulmányi és sportversenyek fordulónkénti és végeredményének nyilvánosság-

ra hozatalával kapcsolatos személyes adatait a www.vacim.hu honlapon, az Egyházi jogi személy egyéb ki-
adványában, illetve az Egyházi jogi személy által vagy Egyházi jogi személy részvételével szervezett ese-
ményen nyilvánosságra hozza.  

9.4 Az adatkezelés időtartama: iskolai tanulói jogviszony fennállása. 
 

Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez  
hozzájárulok / nem járulok hozzá. 

 
10. Tanulmányi és sportversenyek különdíjasai és díjazottjai személyes adatainak keze-

lése  
10.1 Az Egyházi jogi személy diákjai személyes adatait a különdíjasok és díjazottak kihirdetése céljából kezeli.  
10.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.  

10.3 Az Egyházi jogi személy a tanulmányi és sportversenyek különdíjasai és díjazottjai személyes adatait a 

www.vacim.hu honlapon, az Egyházi jogi személy egyéb kiadványában, illetve az Egyházi jogi személy által 

vagy az Egyházi jogi személy részvételével szervezett eseményen nyilvánosságra hozza.  
10.4 Az adatkezelés időtartama: iskolai tanulói jogviszony fennállása. 

 
Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez  

hozzájárulok / nem járulok hozzá. 
 

11. Tabló és tablókép készítésével kapcsolatos adatkezelés  
11.1 Az Egyházi jogi személy a diákok személyes adatait (képmását) tabló és tablókép készítése céljából kezeli.  
11.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. 

11.3 Az Egyházi jogi személy a diákjai tabló és tablókép készítése kapcsán kezelt személyes adatait a kiállított 

tablón nyilvánosságra hozza.  
11.4 Az adatkezelés időtartama: iskolai tanulói jogviszony fennállása. 

http://www.vacim.hu/
http://www.vacim.hu/
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Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez  
hozzájárulok / nem járulok hozzá. 

 
 

12. Iskolai rendezvényeken készült fényképek és videofelvételek készítésével kapcsolatos 
adatkezelés  

12.1 Az Egyházi jogi személy a diákok személyes adatait (képmását, hangfelvételét) iskolai/óvodai rendezvé-

nyek dokumentálása céljából kezeli.  
12.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.  

12.3   Az Egyházi jogi személy diákjainak iskolai/óvodai rendezvényeken készült fényképei és 
videofelvételei készítésével kapcsolatos személyes adatait a www.vacim.hu honlapon nyilvános-

ságra hozza.  
12.4 Az adatkezelés időtartama: iskolai tanulói jogviszony fennállása. 

 
Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez  

hozzájárulok / nem járulok hozzá. 

 
13. Osztálykirándulásokon/intézmény által szervezett külső programokon készült fény-

képek és videofelvételek készítésével kapcsolatos adatkezelés  
13.1 Az Egyházi jogi személy a diákok személyes adatait (képmását, hangfelvételét) osztálykirándulá-

sok/intézmény által szervezett külső programok dokumentálása céljából kezeli.  
13.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.  

13.3    Az Egyházi jogi személy a diákjai osztálykirándulások/intézmény által szervezett külső programok doku-
mentálása kapcsán kezelt személyes adatait a www.vacim.hu honlapon nyilvánosságra hozza.  

13.4 Az adatkezelés időtartama: iskolai tanulói jogviszony fennállása. 
 

Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez  
hozzájárulok / nem járulok hozzá. 

 
14. Iskolaújságban szereplő személyes adatok  
14.1 Az Egyházi jogi személy a diákok személyes adatait az iskolaújságban/óvodaújságban történő közzététel 

céljából kezeli.  
14.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.  
14.3 Az Egyházi jogi személy a diákjai iskolaújságban szereplő személyes adatait az iskolaújság/óvodaújság 

olvasói, valamint a www.vacim.hu honlap látogatói részére hozzáférhetővé teszi.  
14.4 Az adatkezelés időtartama: iskolai tanulói jogviszony fennállása. 

 
Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez  

hozzájárulok / nem járulok hozzá. 

 
15. Intézményi étkeztetés biztosításával kapcsolatos személyes adatok és különleges 

adatok  
15.1 Az Egyházi jogi személy a diákok személyes adatait a diákok étkezésének megrendelése, valamint kedvez-

ményes étkezésre való jogosultság esetén, a kedvezményes étkezés biztosítása feltételei fennállásának el-
lenőrzése céljából kezeli, a diákok különleges adatait pedig az étkezés megrendelése során az ételérzé-
kenység jelzése és speciális étkezési igényeknek megfelelő étkezés biztosítása céljából kezeli.  

15.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.  
15.3 Az Egyházi jogi személy a fenti személyes és különleges adatokat az étkezést biztosító vállalkozás részére 

továbbítja.  
15.4 Az adatkezelés időtartama: iskolai tanulói jogviszony fennállása. 

 
Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez  

hozzájárulok / nem járulok hozzá. 

 
16. Mindennapos testnevelés/testnevelés/mindennapos frissítő mozgás és nagymoz-

gás alóli felmentéssel kapcsolatos személyes adatok  
16.1 Az Egyházi jogi személy a diákok személyes adatait a mindennapos testneve-

lés/testnevelés/mindennapos frissítő mozgás és nagymozgás alóli felmentés biztosítása céljából kezeli.  
16.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.  
16.3 Az Egyházi jogi személy a felmentéssel kapcsolatos személyes adatokat harmadik személy részére nem ad-

ja át.  
16.4 Az adatkezelés időtartama: iskolai tanulói jogviszony fennállása. 

 

http://www.vacim.hu/
http://www.vacim.hu/
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Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez  
hozzájárulok / nem járulok hozzá. 

 
17. Délután foglalkozásokra való jelentkezéssel kapcsolatos személyes adatok  
17.1 Az Egyházi jogi személy a diákok személyes adatait a délutáni foglalkozásokra való jelentkezések kezelése 

és a részvétel biztosítása céljából kezeli.  
17.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.  
17.3 Az Egyházi jogi személy a diákjai jelentkezéssel kapcsolatos személyes adatait harmadik személy részére 

nem adja át.  
17.4 Az adatkezelés időtartama: iskolai tanulói jogviszony fennállása. 

 
Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez  

hozzájárulok / nem járulok hozzá. 
 

18. Délutáni foglalkozásokkal kapcsolatos személyes adatok  
18.1 Az Egyházi jogi személy a diákok személyes adatait abból a célból kezeli, hogy a diák délutáni foglalkozá-

sait nyilvántartsa, a diák délutáni foglalkozásokra eljutását biztosítsa, a diák délutáni foglalkozás utáni el-
engedésével kapcsolatos feltételeket rögzítse és a diák biztonságos elengedését biztosítsa.  

18.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.  
18.3 Az Egyházi jogi személy a diákjai személyes adatait a délutáni foglalkozások szervezői/megtartói részére 

átadja.  
18.4 Az adatkezelés időtartama: iskolai tanulói jogviszony fennállása. 

 
Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez  

hozzájárulok / nem járulok hozzá. 
 

19. Egésznapos iskola alóli felmentés iránti igényben szereplő személyes adatok  
19.1 Az Egyházi jogi személy a diákok személyes adatait az egésznapos iskola alóli felmentés iránti igény elbírá-

lása és a felmentés biztosítása céljából kezeli.  
19.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.  
19.3 Az Egyházi jogi személy a felmentéssel kapcsolatos személyes adatait harmadik személy részére nem adja 

át.  
19.4 Az adatkezelés időtartama: iskolai tanulói jogviszony fennállása. 

 
Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez  

hozzájárulok / nem járulok hozzá. 
 

20. Hazajutásról való nyilatkozatban szereplő személyes adatok  
20.1 Az Egyházi jogi személy a diákok személyes adatait a diákok elengedésével kapcsolatos feltételek rögzítése 

és a diákok biztonságos elengedése feltételeinek biztosítása céljából kezeli.  
20.2  Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.  
20.3 Az Egyházi jogi személy a nyilatkozattal kapcsolatos személyes adatait harmadik személy részére nem adja 

át.  
20.4  Az adatkezelés időtartama: iskolai tanulói jogviszony fennállása. 

 
Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez  

hozzájárulok / nem járulok hozzá. 
21. Tanulmányi kirándulással, iskolai utazásokkal, külső programokkal kapcsolatos 

személyes adatok  
21.1 Az Egyházi jogi személy a diákok személyes adatait a szállás biztosítása, az utazás megszervezése és lebo-

nyolítása, valamint az étkezés biztosítása céljából kezeli, továbbá a diákok különleges adatait az étkezés 
megrendelése során az ételérzékenység jelzése és speciális étkezési igényeknek megfelelő étkezés biztosí-
tása céljából kezeli.  

21.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.  
21.3 Az Egyházi jogi személy a fenti különleges adatokat az étkezést biztosító vállalkozás részére továbbítja.  
21.4 Az adatkezelés időtartama: iskolai tanulói jogviszony fennállása. 

 
Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez  

hozzájárulok / nem járulok hozzá. 
 
22. Hitoktatásra való jelentkezéssel kapcsolatos személyes adatok  

22.1 Az Egyházi jogi személy a diákok személyes adatait az Egyházi jogi személy által biztosított hitoktatásra 

való jelentkezés céljából kezeli. 



Váci Mihály Katolikus Általános Iskola  Szervezeti és Működési Szabályzata 

116/132  

 
22.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.  
22.3 Az Egyházi jogi személy személyes adatokat harmadik személy részére nem adja át.  
22.4 Az adatkezelés időtartama: iskolai tanulói jogviszony fennállása. 

 
Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez  

hozzájárulok / nem járulok hozzá. 
 
23. Orvosi vizsgálatokkal/egészségügyi szűrésekkel, mérésekkel kapcsolatos nyilatkozatok-

ban szereplő személyes adatok  
23.1 Az Egyházi jogi személy a diákok és a szülők személyes adatait a diákok orvosi vizsgálatával/egészségügyi 

szűrésekkel, mérésekkel kapcsolatos nyilatkozatok őrzése, a vizsgálatok lebonyolítása, a diák vizsgálatra 
történő eljutása céljából kezeli.  

23.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.  
23.3 Az Egyházi jogi személy a diákjai személyes adatait harmadik személy részére nem adja át.  
23.4 Az adatkezelés időtartama: iskolai tanulói jogviszony fennállása. 

 
Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez  

hozzájárulok / nem járulok hozzá. 
 
24. Osztály levelezőlistán és elérhetőségi listán szereplő személyes adatok  

24.1 Az Egyházi jogi személy a diákok szüleinek személyes adatait a szülők értesítése, kör e-mailek küldése és 

kapcsolatfelvétel, valamint kapcsolattartás céljából kezeli.  
24.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.  
24.3 Az Egyházi jogi személy a személyes adatokat harmadik személy részére nem adja át.  
24.4 Az adatkezelés időtartama: iskolai tanulói jogviszony fennállása. 

 
Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez  

hozzájárulok / nem járulok hozzá. 
 

25. Szülői munkaközösségben tevékenykedő szülő személyes adatai  
25.1 Az Egyházi jogi személy a szülői munkaközösségben tevékenykedő szülők személyes adatait a szülőkkel 

való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából kezeli.  
25.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.  
25.3 Az Egyházi jogi személy a személyes adatokat harmadik személy részére nem adja át.  
25.4 Az adatkezelés időtartama: iskolai tanulói jogviszony fennállása. 

 
Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez  

hozzájárulok / nem járulok hozzá. 
 
A személyes adataihoz jogosult hozzáférni, továbbá jogosult a személyes adatai helyesbítését vagy törlését kérni, illetve 
élhet az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jogával. A személyes adataival kapcsolatos jogát 
gyakorolhatja az Egyházi jogi személy részére az vacim13@gmail.com e-mail címre küldött e-mail útján vagy postai 
levélben az Egyházi jogi személy székhelyére küldött levél útján. Az Egyházi jogi személynél az Egyházi jogi személy 
adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat: dr. Molnár István. 

 
A személyes adatai megsértésével kapcsolatban (i) kapcsolatba léphet az Egyházi jogi személlyel a fenti elérhetőségen; 
(ii) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújthat be vagy (iii) bírósághoz fordulhat. 
Jelen tájékoztató 2018. május 25. napjától hatályos.  
A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy az Egyházi jogi személy a 
 
………………………………………………………………………………….[GYERMEK NEVE] személyes adatait a fenti adatkezelési  
tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. 
 
Kelt: Nagykáta, 
 

___________________________  
képviseletre jogosult szülő neve 

 
___________________________  

képviseletre jogosult szülő aláírása 
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3. számú melléklet 

 
ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT 

 

Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai 

 

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

- 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazá-

sáról 

- 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 

- a 3/1975.(VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről 

- 2012. évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII, törvény módosítá-

sáról 

- 2007. évi XCVIII. törvény  a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII, törvény módosí-

tásáról 

- 10/2006. (III. 27.) OM rendelet  a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az 

iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet módosításáról 

- 2004. évi XVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény, valamint a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 

- 23/2004 (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az 

iskolai tankönyvellátás rendjéről 

- 2001. XXXVII. Törvény a tankönyvpiac rendjéről 

- 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 

- az érvényes kerettantervek 

- a mindenkori költségvetési törvény 

- az iskola pedagógiai programja 

    

1.   Az iskolai könyvtárra vonatkozó adatok          

 
1.1  A könyvtár neve: Váci Mihály Katolikus Általános Iskola Könyvtára 

1.2  A könyvtár címe, telefonszáma: 2760 Nagykáta, Vadász u.1. Tel.: 06 29 440-359 

1.3 A könyvtár fenntartójának neve: Váci Mihály Katolikus Általános Iskola       

1.4  A könyvtár fenntartójának címe: 2760 Nagykáta, Vadász u.1. 

1.5  A könyvtár, mint az iskolai könyvtárhálózat tagja, az alábbi szakmai szervezetekkel  

       tart kapcsolatot: Magyar Könyvtárostanárok Egyesülete, 

       Magyar Olvasástársaság /HUNRA/  

1.6  A könyvtár elhelyezése: az iskola önálló helyiségében működik 

1.7  A könyvtár használata: ingyenes. 

1.8  A könyvtár bélyegzője: ovális, a bélyegző felső részében a VÁCI MIHÁLY KAT. ÁLT. ISK. 

KÖNYVTÁRA, alul pedig a NAGYKÁTA felirat olvasható. 

 

2. Az iskolai könyvtár meghatározása 
 

2.1  „Az iskolai könyvtár a feladatok sikeres ellátásához, napjaink információra és 

tudásra alapozott társadalmában való eligazodáshoz szükséges alapvető információt 
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és elképzeléseket, gondolatokat biztosít. Az iskolai könyvtár a tanulókat permanens 

tanulási készségekkel fegyverzi fel és fejleszti képzelőerejüket, lehetővé téve azt, hogy 

felelős állampolgárokként éljenek.” (Részlet az IFLA és az UNESCO közös iskolai 

könyvtári nyilatkozatából) 

2.2 Az iskolai könyvtár az iskola működését, a pedagógiai program megvalósítását, a 

tanítást-tanulást és a nevelést segítő dokumentumokat gyűjti, feltárja, megőrzi és le-

hetővé teszi használatukat. Biztosítja az országos könyvtári rendszer szolgáltatásai-

nak elérését. Megismerteti a tanulókat a könyvtárhasználattal és koordinálja az isko-

la könyvtár-pedagógiai tevékenységét. 
 

3. Az iskolai könyvtár feladata 
 

3.1.   Az intézmény könyvtárának pedagógiai és általános feladatai 

 

Az intézmény könyvtárának – mint a nevelő-oktató tevékenység szellemi bázisának – fő feladatai 

a következők: 

 

- elősegíti az iskola szervezeti és működési szabályzatában és pedagógiai programjában rögzített 

célok megvalósítását, 

 

- biztosítja az iskola nevelői és tanulói részére az oktatáshoz és a tanuláshoz szükséges informáci-

ókat, ismerethordozókat (szak és általános jellegű könyvek, folyóiratok, audiovizuális eszkö-

zök,stb.) 

 

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

 

- rendszeres, folyamatos tájékoztatást nyújt a könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól, 

 

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

 

- részt vesz, illetve közreműködik az intézmény - oktatási, nevelési tantervének (kerettantervnek) 

megfelelő - könyvtári tevékenységében (tanóra tartása a könyvtárban, bevezetés a könyvtárhaszná-

latba, művelődési és egyéb iskolai programok, vetélkedők szervezése, segítség nyújtása, különféle 

könyvtári dokumentumok, segédeszközök biztosítása, stb.), 

   

- a fenntartó részére statisztikai adatokat szolgáltat. 

 

3.2.   Az intézmény könyvtárának szakmai feladatai  

 

Az intézmény könyvtárának céljai illetve általános feladatai teljesítése érdekében az alábbi szak-

feladatokat kell ellátnia: 

 

- az iskola helyi tantervének figyelembevételével folyamatosan bővíti, korszerűsíti állományát az 

intézmény tanárainak javaslatai és a tanulók igényei alapján, 

- az iskolai könyvtár állományának gyarapítását (beszerzés, ajándék, stb.) az éves munkatervében 

foglaltak alapján, az iskolai beszerzési keret figyelembevételével végzi, 

- a beszerzett, megőrzésre átvett dokumentumokat 6 napon belül leltárba veszi, 

- naprakészen vezeti az egyedi (cím) leltárt tartalmazó könyvet, valamint az összesített állomány-

nyilvántartást (csoportos leltárkönyvet), 

http://pihgy.hu/?q=pi/taj/ped_szakkonyvtar/ifla_unesco_isk.kvtar_nyilatkozat
http://pihgy.hu/?q=pi/taj/ped_szakkonyvtar/ifla_unesco_isk.kvtar_nyilatkozat
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- az elavult, feleslegessé váló, vagy fizikailag használhatatlanná vált dokumentumokat, vagy az 

olvasók által elvesztett könyveket az iskola Selejtezési Szabályzatával összhangban évente állo-

mányából kivonja, az ezzel kapcsolatos nyilvántartási feladatokat elvégzi, 

- a könyvtárállomány leltározását a jogszabályoknak és az intézmény Leltározási Szabályzatának 

megfelelően rendszeresen elvégzi, 

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

              = kézikönyvtár  

              = kölcsönözhető állomány (szépirodalom és szakirodalom) 

              = időszaki kiadványok 

              = tankönyvek, tartós tankönyvek 

              = a könyvtárból kihelyezett dokumentumok, az ún. letétek (szaktantermekben) 

- gondoskodik a könyvtári állomány megfelelő tárolásáról, a raktári rendről, 

- rendszeresen ellenőrzi az állományt. 

 

4. Az iskolai könyvtár használata                                    
               

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményeivel, szolgáltatásaival az iskolában fo-

lyó oktató-nevelő munkát és egyéb szakfeladatok ellátását segítse. 

 

"Minden információ találja meg a felhasználóját, s minden felhasználó találja 

meg a neki szóló információkat". /Ranganathan/ 

 

Az iskolai könyvtár használata során (melyben az olvasót a keresett dokumentumhoz el kell jut-

tatni) az alábbi fő feladatokat kell teljesíteni: 

 

4.1  A könyvtárhasználót segíteni kell tájékoztatással, tanácsadással az iskolai munkához kapcso-

lódó irodalom felkutatásában, témafigyelésben. 

4.2  A könyvtárhasználó részére megfelelő irodalmat kell ajánlani és lehetővé kell tenni a könyv-

kölcsönzést illetve a helyben olvasást. 

4.3  A könyvtárhasználókról nyilvántartást kell vezetni.    

4.4  A kikölcsönzött dokumentumokról – a kiadástól a visszavételig – nyilvántartást kell vezetni. A 

vissza nem hozott könyveket felszólítással kell a könyvtár állományába visszajuttatni, vagy meg 

kell téríttetni az értéküket. 

 

5. Az iskolai könyvtár gazdálkodása     
 

Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi feltételeket az iskola költ-

ségvetésében biztosítja. 

 

A könyvtáros az intézmény évi költségvetésében meghatározott összeget fordíthatja könyvbeszer-

zésre. 

 

A beszerzési keret az alábbi célokra fordítható: 

   -könyvek vásárlása 

   -könyvtárban szükséges információhordozók beszerzése 

 

A beérkezett dokumentumok számláinak kiegyenlítése és a számlák pénzügyi szabályok szerinti 

könyvelése az intézmény gazdasági szakemberének a feladata. 

A gazdasági-, pénzügyi iratok eredeti példányának másolatát a könyvtári irattárban is el kell he-

lyezni. 

 



Váci Mihály Katolikus Általános Iskola  Szervezeti és Működési Szabályzata 

120/132  

II. A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRE, ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKÍTÁSA 
 

1. Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét a nevelőtestület által elfogadott pedagógiai program határozza 

meg, állományalakítási szempontjait a szervezeti és működési szabályzat rögzíti.  

A Gyűjtőköri szabályzatnak (ld. 1. sz. melléklet) megfeleltetett könyvtári állomány eszközül szol-

gál a pedagógiai program megvalósításához. Az állományalakítás során fontos az igazgató és a 

nevelőtestület véleménye. Az állomány tervszerű, meghatározott irányú fejlesztésekor az iskola 

pedagógiai programjában megfogalmazott cél- és feladatrendszerből kell kiindulni, amely megha-

tározza a könyvtár alapfunkcióját.   

 

2. Az iskolai könyvtár állománya vétel és ajándék útján gyarapodik. Az állomány gyarapítására 

szánt összeget az iskola költségvetésében kell előirányozni. A gyűjtemény gyarapítására fordítható 

összeg felhasználásáért a könyvtáros felelős. Hozzájárulása nélkül az iskolai könyvtár számára 

könyvet vagy más dokumentumot senki nem vásárolhat.  

 

3. A könyvtárba érkező (a gyűjtőkörbe tartozó) tartós megőrzésre szánt dokumentumokat hat na-

pon belül állományba kell venni, az egyedi (címleltár) és az összesített állomány-nyilvántartást 

(csoportos leltár) szakszerűen és naprakészen kell vezetni. A nevelői kézipéldányokról (tanköny-

vek, tantervek, tantervi útmutatók stb.), valamint a gyorsan avuló tartalmú, kisebb terjedelmű ki-

adványokról (fogyóanyagok) brosúra-nyilvántartás vezetendő.  

 

4. Az iskolai könyvtár állományából folyamatosan, évente legalább egy alkalommal ki kell vonni 

az elavult tartalmú, a fölöslegessé vált és a természetes elhasználódás következtében alkalmatlan-

ná vált, valamint az elveszett dokumentumokat is.  

 
III. A KÖNYVTÁR SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI 
 

1. A könyvtár az iskola önálló helyiségében működik.  

Területe kb. 40 m2. 

A könyvtár állománya meghaladja a 9000 könyvtári egységet. 

 

2. A könyvtárosi munkát egy könyvtár-orosz-angol szakos (tehát tanári végzettséggel is rendelke-

ző), főiskolai végzettségű könyvtáros látja el. 

 

 3. A könyvtár terme nem alkalmas egy egész osztály befogadására, kb. 12 tanuló fér be. Rendel-

kezik egy feldolgozói és 3 tanulói számítógéppel, internet kapcsolattal. 

 

4. A könyvtárban elhelyezett dokumentumok 90 %-ban szabadpolcos rendszerben vannak: 

- kézi- és segédkönyvtár  

- kölcsönözhető állomány  

a) szépirodalom betűrendben  

b) szakirodalom ETO szerinti szakrendben  

- audiovizuális dokumentumok (video, CD, CD-ROM, DVD) 

- nevelői kézipéldányok, brosúrák  

 

 IV. AZ ÁLLOMÁNY FELTÁRÁSA 
 

1. Az iskolai könyvtár állományát nem dolgozták fel katalógusokkal. 2012 októberétől az állo-

mány feldolgozása a SZIRÉN Integrált Könyvtári Rendszer segítségével történik. Az állomány 

feldolgozottsági szintje mintegy 10 %-os.  

Az állomány feltárása számítógéppel történik.  
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2. Az iskolai könyvtár katalógusa: a könyvtárnak 2012/2013-as tanévet megelőzőleg nem volt 

katalógusa. 2012 októbere óta a Szirén Integrált Könyvtári Rendszer használatával történik a fel-

dolgozás (a retrospektív feldolgozás folyamatos). 

 

 

V. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI 
 

1. Az iskolai könyvtár használati rendjét és szolgáltatásait a helyi pedagógiai programnak, a 

könyvtárhasználati tanterveknek megfelelően, a helyi adottságokat figyelembe véve szervezi meg. 

 

 2. A dokumentumok védelme és a könyvtárhasználók jogainak érvényesítése érdekében a könyv-

tárhasználat részletes feltételeit a házirendben rögzíteni kell  és minden tanuló és dolgozó számára 

megismerhetővé kell tenni. 

 

3. Az iskolai könyvtár feladata, hogy a tanítási napokon biztosítsa használói (a diákok, a pedagó-

gusok, a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók, adminisztratív alkalmazottak, tech-

nikai alkalmazottak) számára a könyvtárhasználat lehetőségét: 

- a könyvtár gyűjteményének, tájékoztató és technikai eszközeinek egyéni és csoportos helyben 

használatát,  

 

További szolgáltatások: 

- olvasószolgálat, tájékoztató munka,  

- könyvtári dokumentumok kölcsönzése,  

- felkérés esetén részt vesz a tanórán kívüli foglalkozások (szakkör, tehetséggondozás, felzárkózta-

tó stb.) szervezésében, megtartásában,  

- számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,  

- a tartós tankönyvek nyilvántartása, kölcsönzése.  

 

4. A könyvtár nyitva tartását úgy kell megtervezni, hogy a tanítási időben és a tanítási órát követő-

en biztosítani tudja a könyvtárhasználati, könyvtárra épülő szaktárgyi órák és egyéb foglalkozások 

zavartalan megtartását, az óravezetéshez szükséges könyvek és egyéb dokumentumok kölcsönzé-

sét, és lehetőséget adjon az egyéni, csoportos olvasótermi helyben használatra, tájékozódásra, ol-

vasásra, tanulásra, kölcsönzésre.  

 

5. Az iskolai könyvtár elsődleges feladata az oktató-nevelő munka segítése a gyűjteménnyel és a 

szolgáltatásokkal.  

 

Helyben használat: 

A csak helyben használható dokumentumok kivételével állományát kölcsönzi. Kivételes esetben a 

kézikönyveket zárástól nyitásig (plusz hétvégén, iskolai szünetekben), hazavihetik az olvasók. A 

csak helyben használható dokumentumokat a tanárok tanítási órára kikölcsönözhetik. 

 

A szakmai feltételekért a könyvtárostanár a felelős.  

A könyvtárostanárnak szakmai segítséget kell adnia:  

- az információhordozók közötti eligazodásban,  

- az információk kezelésében,  

- a szellemi munka technikájának alkalmazásában,  

- a technikai eszközök használatában.  

 

Az iskolai könyvtár csak helyben használható dokumentumai:  

- kézikönyvek  
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Kölcsönzés  

A könyvtárból bármely dokumentumot, csak a könyvtárostanár tudtával lehet kivinni. Dokumen-

tumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. Egy tanuló egy-

szerre 3 db dokumentumot kölcsönözhet 4 hétre. Kérésre ez az idő meghosszabbítható. A kölcsö-

nözhető dokumentumokra előjegyzés kérhető.  

 

Ha egy tanuló eltávozik az iskolából, az osztályfőnök, mielőtt kiadja a bizonyítványt, köteles a 

könyvtártól igazolást kérni, hogy a diáknak nincs könyvtartozása. Elveszett vagy megrongálódott 

dokumentumot az olvasó köteles egy hibátlan példánnyal vagy a könyvtár számára szükséges más 

művel pótolni.  

 

Nyitva tartás: a kötelező kölcsönzési idő jelenleg heti 4 óra.  

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
1.         Az iskolai könyvtár az iskola szerves része. 

 

2. Az iskolai könyvtár Mûködési Szabályzata az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatá-

nak mellékletét képezi. 

 

3.        A szabályzatban nem tárgyalt kérdésekben az érvényben lévő jogszabályokat kell érvényre 

juttatni. 

 

4.       Az iskolai könyvtár Működési Szabályzatának aktualizálása, karbantartása, az iskola igaz-

gatójának a feladata.  

 

5.       Az iskolai könyvtár Működési Szabályzatát mindenki által hozzáférhető helyen kell elhe-

lyezni: 

- a könyvtárban, 

- az igazgatói titkárságon. 

 
MELLÉKLETEK 
 

1. számú melléklet 
 

A Váci Mihály Katolikus Általános Iskola Könyvtárának 

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 

 
1. A gyűjtőkör indoklása 

 
Az iskola pedagógiai programja által megfogalmazott cél- és feladatrendszer határozza meg az 

állomány tervszerű fejlesztését. 

 

Az önálló ismeretszerzésre való felkészítés átfogó nevelési feladat. A forrásalapú ismeretszerzésre 

való nevelés a könyvtárostanár mellett az egész nevelőtestület feladata. Az információhordozókkal 

történő megismerkedés segíti tanulóinkat abban, hogy formálódjék a későbbi önképzésre való igé-

nyük. A könyvtár a szabadidő eltöltésének is egyik legfőbb színtere. A tanulók szociális és mű-

veltségi szempontból egyaránt nagyon eltérő családi háttérrel rendelkeznek. Az iskolai könyvtár 

sokat tehet a felzárkóztatásért, a hátrányos helyzet leküzdéséért. 
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A könyvtárban található 3 számítógép csatlakozik az iskola hálózatához, így internet-hozzáférés is 

segíti a tanulók felkészülését. A könyvtár állománya meghaladja a 9000 könyvtári egységet. 

A Szirén  Integrált Könyvtári Rendszer segítségével  feldolgozzuk a  könyvtár állományát.  

 

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó helyi tényezők (a pedagógiai programon kívül): 

 

Az iskola szerkezete és profilja: 

 

8 évfolyamos katolikus általános iskola, SNI (Speciális Nevelési Igényű) tagozattal. 

A könyvtár gyűjteményének gyarapításakor mindig figyelemmel kell lennünk az iskola profiljára. 

A 2012/2013-as tanévtől iskolánk fenntartását a katolikus egyház vette. Az állomány gyarapításá-

nál immár ezt a szempontot is figyelembe kell vennünk. 

 

Az iskolán kívüli források: 

 

Az iskolai könyvtár szinte „napi kapcsolatban” áll a helyi Városi Könyvtárral. Használjuk az 

OSZK-MEK oldalán elérhető könyveket, más nagy könyvtárak honlapjain elérhető adatbázisokat. 

Kapcsolatot tartunk a Könyvtárostanárok Egyesületével és a Magyar Olvasástársasággal.     

 

1.1. Főgyűjtőkör 

 

Az iskolai könyvtár feladata biztosítani a tanulók és a tanárok ellátását olyan információhordo-

zókkal, amelyek fontos szerepet töltenek be a nevelő-oktató munka folyamatában. A könyvtár 

alapfunkciójából adódó feladatainak megvalósítását segítő dokumentumok tartoznak az állomány 

főgyűjtőkörébe: 

- kézi- és segédkönyvek 

- a kerettantervben meghatározott kötelező olvasmányok 

- a tanítást-tanulást segítő ismerethordozók 

- az iskola kéziratos dokumentumai 

- az iskolában használt tankönyvek, tartós tankönyvek, módszertani segédanyagok 

- az iskolában oktatott nyelvekhez nyelvkönyvek, szótárak, idegen nyelvű szépirodalom (könnyí-

tett olvasmányok) 

 

1.2. Mellékgyűjtőkör 

 

A könyvtár kiegészítő funkciójából eredő szükségletek megvalósítását a mellékgyűjtőkörbe sorolt 

dokumentumok adják. Az iskolai könyvtár a tananyagon túlmutató ismeretszerzési igények kielé-

gítésére szolgáló ismerethordozók gyűjtését csak részlegesen vállalja. E gyűjtőkört egészíti ki ál-

lományával a helyi Városi Könyvtár:  

- a tananyagot kiegészítő, vagy ahhoz kapcsolódó ismeretközlő és szépirodalom,  

- az egyéni művelődési, szórakozási igényeket kielégítő értékes szépirodalom. 

 

2. Az állomány formai szempontú összetétele 
 

2.1. Írásos dokumentumtípusok  

- könyv 

- tankönyv, tartós tankönyv 

- periodika 

- brosúra 

- kéziratok 

 

2.2. Audio-vizuális dokumentumok 
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- hangzó dokumentumok 

   - hangkazetta  

   - zenei CD 

 

- hangos- képes dokumentumok 

   - CD-ROM, DVD 

   - oktatócsomag 

   - videokazetta 

 

3. A gyűjtés szintje és mélysége    
 

Az iskolai könyvtár erősen válogatva gyűjti anyagát. Mindezt figyelembe kell venni a kéziköny-

vek és az ismeretközlő irodalom gyűjtésénél. 

 

A gyarapítás mértéke:   

 

A főgyűjtőkörbe tartozó, II.1.1. pontban felsorolt könyveket, dokumentumokat a beszerzési keret 

figyelembevételével - általában egy-egy példányban kell /lehet/ megvásárolni. A kötelező és aján-

lott olvasmányokat az igényeknek megfelelően kell gyarapítani a beszerzési kerettől és a meglévő 

példányok állapotától függően. 

 

A tankönyvek gyűjtéséről részletesen a tankönyvtári szabályzat (az SZMSZ 5. számú melléklete) 

rendelkezik. 

 

3.1. Kézikönyvtári állomány 

 

Teljességgel gyűjteni kell: 

- az általános lexikonokat és enciklopédiákat, 

- a szótárakat és fogalomgyűjteményeket, 

- a tantárgyakhoz kapcsolódó kézikönyveket, összefoglalókat. 

 

Válogatva gyűjtjük: 

- atlaszokat, tankönyveket. 

 

3.2. Ismeretközlő irodalom 

 

Teljességgel gyűjteni kell: 

- a közismereti tantárgyi programokban meghatározott kötelező és ajánlott olvasmányokat. 

 

Válogatva gyűjtjük: 

- az iskolában tanított nyelvek oktatásához felhasználható idegen nyelvű segédleteket. 

 

3.3 Szépirodalom 

 

Teljességgel kell gyűjteni: 

- a kerettantervben meghatározott házi és ajánlott olvasmányokat, 

- a nevelési program megvalósításához szükséges alkotásokat. 

 

Válogatással gyűjtjük: 

- átfogó lírai, prózai és drámai antológiákat, 

- ifjúsági regényeket, 
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- tananyagban nem szereplő, de kiemelkedő kortárs magyar és külföldi alkotók műveit. 

 

3.4. Pedagógiai gyűjtemény 

 

A gyűjteménybe a pedagógiai szakirodalom és a határtudományok dokumentumai tartoznak. 

Gyűjteni kell válogatással: 

- pedagógiai és pszichológiai lexikonokat, enciklopédiákat, 

- a nevelési-oktatási cél megvalósításához szükséges szakirodalmat, 

- a műveltségi területek módszertani segédkönyveit, segédleteit, 

- általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratokat, 

- az iskola történetéről, az iskola névadójáról szóló dokumentumokat 

 

3.5. Könyvtári szakirodalom  

  

Kiemelten gyűjtjük: 

- a tájékoztató munkához szükséges kézi- és segédkönyveket, 

- a könyvtárügyi jogszabályokat, irányelveket, 

- a könyvtárhasználati ismeretek tanításának módszertani segédleteit. 

 

3.6. Hivatali segédkönyvtár 

 

Gyűjteni kell az iskola irányításához, gazdálkodásához, ügyviteléhez szükséges legfontosabb ké-

zikönyveket, jogszabály-gyűjteményeket, folyóiratokat. 

 

3.7. Periodika gyűjtemény 

 

Válogatva gyűjtünk: 

- pedagógiai folyóiratokat, 

- módszertani folyóiratokat. 

 

3.8. Kéziratok 
 

Gyűjteni kell: 

- az iskola pedagógiai dokumentációit, 

- pályázati munkákat, 

- iskolai rendezvények forgatókönyveit, dokumentációit, 

- iskolai újság dokumentációit. 

 

3.9. Audiovizuális gyűjtemény 

 

A kerettantervekben meghatározott tananyag oktatásához szükséges audiovizuális dokumentumok, 

számítógépes információhordozók gyűjtése a meghatározó. 

Gyűjtjük értékes szépirodalmi művek /kötelező és ajánlott olvasmányok/ filmadaptációit és a mé-

dia műveltségi területen körvonalazott műveket. 

 

 

2. számú melléklet 
 

A Váci Mihály Katolikus Általános Iskola 

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 
 

I. A könyvtárhasználat rendje: 
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Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztrátorai és technikai dolgozói* 

használhatják a nyitvatartási időben.  

 

Az iskolai könyvtár minden, az iskolába beiratkozott tanulót egyidejűleg a könyvtárba beiratko-

zottnak is tekint, és felveszi a beiratkozottak listájára. 

 

Minden könyvtárhasználó köteles a könyvtár rendjét megőrizni. Nem szabad hangoskodással za-

varni a többiek munkáját. 

 

A könyvtárban ételt és italt fogyasztani nem szabad. 

 

A könyvtárba táskákat behozni tilos. 

 

II. A kölcsönzés szabályai: 

 

A könyvtárból dokumentumot csak a könyvtáros tudtával lehet kivinni.  

 

Egy olvasó maximum 3 kötetet kölcsönözhet. 

 

A tanulók csak a saját nevükre vihetnek ki könyvet. 

A kölcsönözhető dokumentumok kölcsönzési időtartama 4 hét.  

 

Indokolt esetben hosszabbítás kérhető. 

 

(A tankönyvek kölcsönzését külön szabályozzuk.) 

 

Az iskolai könyvtár nyitva tartása (tanítási napokon) 

 

Hétfő  13.30-14.15 

Kedd  13.30-14.30 

Szerda  zárva     

Csütörtök 13.30-14.30 

Péntek  12.30-13.00 

 

Teendők a kikölcsönzött könyvek elvesztése, megrongálása esetén:  

 

- a dokumentum pótlása (ugyanolyan vagy újabb kiadású példánnyal vagy a könyvtár számára 

szükséges más művel) 

- a dokumentum árának megtérítése 

 

*A tanulói vagy munkavállalói jogviszony megszűnése esetén minden könyvtári könyvet haladék-

talanul vissza kell hozni. 

 

3. számú melléklet 
 

A könyvtáros munkaköri leírása 

 

1.     Munkakör: iskolai könyvtáros 

  Végzettség: szakmai és pedagógiai 
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Munkaköri feladatok: a könyvtárostanár könyvtárosi szakismerettel és pedagógiai végzettséggel 

rendelkezik, tagja az iskola nevelőtestületének. Anyagilag és fegyelmileg felel a könyvtári állo-

mányért, rendeltetésszerű működtetéséért, ha a vagyonvédelmi követelmények biztosítottak. 

 

Munkáját az igazgató kijelölt helyettese irányításával és ellenőrzése mellett végzi. 

 

2.     A könyvtáros feladatai   

 

2.1.   Általános feladatok    

 

- ellátja a könyvtár vezetésével, ügyvitelével kapcsolatos feladatokat, 

- tanév végén beszámolót készít, tájékoztatja a tantestületet a könyvtár munkájáról, 

- szervezi és bonyolítja a könyvtári rendezvényeket, foglalkozásokat, 

- kapcsolatot tart a társintézményekkel, 

- végzi az iskolai könyvtár ügyvitelét, statisztikákat készít, 

- részt vesz a könyvtárosok részére szervezett szakmai találkozókon, továbbképzéseken, értekezle-

teken, 

- figyelemmel kíséri a könyvtár beszerzési keretének tervszerű és gazdaságos felhasználását, 

- részt vesz a könyvtár időszaki és soron kívüli leltározásában. 

 

2.2.    Szakmai feladatok    

 

Teljes szakmai felelősséggel végzi az iskolai könyvtár állományalakítását az alábbiak szerint: 

- segíti az iskola oktató-nevelő munkáját a gyűjtőköri szabályzatban meghatározott információ-

hordozók gyűjtésével, feldolgozásával, 

- a mindenkori költségvetés függvényében tervszerűen és folyamatosan végzi a könyvtári állo-

mány gyarapítását, a beszerzési lehetőségekről, kínálatról rendszeresen konzultál az iskola vezető-

ivel, munkaközösségeivel, 

- a megrendelésekről, azok teljesítéséről és a beszerzési keret felhasználásáról nyilvántartást vezet, 

- tájékozódik a megjelenő kiadványokról, eseti beszerzéseket is végez, 

- állományba vételi tevékenysége során a beszerzett dokumentumokat a könyvtári működési sza-

bályoknak megfelelően nyilvántartásba veszi, 

- a nyilvántartásokat naprakészen vezeti, 

- a SZIRÉN integrált könyvtári  rendszerben végzi az állomány számítógépes feltárását az                                                                     

osztályozás és a dokumentum leírás szabályainak megfelelően,  

- évente állományapasztást végez a felesleges, elhasználódott, tartalmilag elavult dokumentumok 

körében, s az ezzel kapcsolatos nyilvántartási feladatokat is ellátja, 

- gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról, 

- végzi a letétek megfelelő helyekre történő kihelyezését, azok nyilvántartását, rendszeres gyarapí-

tását, ellenőrzését, 

- végzi a kölcsönzési tevékenységet és annak adminisztrációját, 

- könyvtárbemutató foglalkozásokat, könyvtár használati ismereteket nyújtó órákat tart, s előkészí-

ti a könyvtári szakórákat, 

- segítséget ad az információk közötti eligazodásban, az információk kezelésében, az ehhez szük-

séges ismeretek elsajátításában, 

- tájékoztatást ad a könyvtári szolgáltatásokról; 

- rendszeres tájékoztatást ad a könyvtár új szerzeményeiről, 

- az iskolai munkatervben meghatározott feladatokat /évfordulós események, tanulmányi verse-

nyek, vetélkedők…/ ajánlójegyzék összeállításával segíti, 

- igény szerint tájékoztatást végez, irodalomkutatással, témafigyeléssel is foglalkozik, 

 

2.3.    Tankönyvellátással kapcsolatos feladatok 
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- részt vesz a tankönyvtámogatásra jogosult tanulók kölcsönözhető tankönyvvel, tartós tankönyv-

vel történő ellátásában, 

- a tankönyvtári szabályzatnak megfelelően vezeti a tankönyvtár nyilvántartásait.    

                                                                                

2.4.    Egyéb feladatok 

- rendszeres kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel, munkaközösség-vezetőkkel, szaktanárokkal a 

pedagógiai feladatok ellátásának segítése érdekében, 

- részt vesz az iskolai könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának aktualizálásában, korsze-

rűsítésében, jogszabályi változás esetén javaslatot tesz a szabályzat módosítására. 

 

3.     A könyvtáros munkaideje   

 

Részmunkaidőben: heti 4 óra (részletesen a nyitva tartásnál) 

 

4. számú melléklet 
 

A Váci Mihály Katolikus Általános Iskola Könyvtárának 

KATALÓGUS SZERKESZTÉSI SZABÁLYZATA 

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

a katalógusok.  

A katalógusok segítségével választ kaphatunk a következő fontos kérdésekre.  

 

- Egy konkrét dokumentum megtalálható-e a könyvtárban? 

- Egy szerzőnek mely művei találhatók meg a könyvtárban? 

- Adott témára, személyre, vagy konkrét fogalomra vonatkozóan  milyen irodalommal rendelkezik 

a könyvtár? 

- A könyvtár raktári rendjén belül hol található a dokumentum, és milyen szabályok vonatkoznak 

a használatára? 

 

A Váci Mihály Katolikus Általános Iskola könyvtárában semmiféle katalógus nem épült a 

2012/2013-as tanévig. 

2012 szeptemberében megvásárolt SZIRÉN Integrált Könyvtári Rendszer használatával történik a 

feldolgozás, a katalógus építése.  

 

A SZIRÉN alkalmas a könyvtár által gyűjtött valamennyi dokumentumtípus adatainak kezelésére.  

 

A rekordokat – amennyiben a rendelkezésre álló adatbázis tartalmazza – letöltéssel integráljuk a 

rendszerbe. Abban az esetben, ha nem található meg, akkor helyben készítjük el. A letöltött adatok 

kiegészíthetők a saját igényeink szerint. 

 

Az egyes dokumentumtípusok bibliográfiai leírása a vonatkozó érvényes magyar könyvtári szab-

ványok alapján lehetséges. 

 

Könyvtárunkban a felveendő adatok köre a következő: 

 

BIBLIOGRÁFIAI ADATOK: 

  - cím és szerzőségi közlés adatcsoport 

      - főcím 

      - alcím 
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      - szerzőségi közlés 

  - kiadás adatcsoport 

      - kiadási adat 

  - megjelenés adatcsoport 

      - megjelenés helye 

      - kiadó neve 

      - megjelenés időpontja 

  - fizikai jellemzők adatcsoportja 

      - terjedelem 

      - méret 

 - sorozati adatcsoport 

      - sorozat főcíme 

      - ISSN szám 

      - sorozati szám 

 - megjegyzések adatcsoport 

 - terjesztés adatcsoport 

      - ISBN szám 

            - ár   

 

PÉLDÁNY ADATOK: (a dokumentum konkrét példányinak egyedi adatait tartalmazza) 

   - azonosító (vonalkód) 

   - leltári szám 

   - raktári helye  

        - K = kötelező olvasmány 

        - Kk = kézikönyvtár  

        - T = tankönyvek  

        - V = videotár 

        - D = DVD-tár 

        - C = CD-tár 

  

RAKTÁRI JELZET: A dokumentumok raktári besorolását szolgáló, raktári rend megtartását elő-

segítő speciálisan képzett számok, ill. jelek. (Cutter szám, szakjelzet, egyedi jel.)  

A raktári jelzetekkel a dokumentumok visszakereshetőségét biztosítjuk. A raktári jelzetet rávezet-

jük a dokumentumra és a dokumentum katalóguscédulájára.  

A szépirodalmi művek raktári jelzete a betűrendi jel (Cutter-szám).  

 

OSZTÁLYOZÁS: (tartalmi feltárás) 

 - ETO (Egyetemes Tizedes Osztályozás alapján képzett)  

 - tárgyszavak 

 

A szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el, mely a tartalmi elkülönítést biztosítja.  

Az ETO főcsoportjai alapján kerülnek a művek a polcokon elrendezésre. 

 

EGYSÉGESÍTETT BESOROLÁSI ADATOK: 

 A dokumentumról készített bibliográfiai leírás önmagában nem elegendő, hogy biztosítsa a kiad-

ványok és művek megtalálását. Ezt a feladatot a besorolási adatok látják el, ezért a bibliográfiai 

tétel elkészítése után a besorolási rekordokat kell elkészíteni. 

 

Legáltalánosabb adat a dokumentum szerzőjének a neve, ennek hiányában a címe. Az online kata-

lógusban a besorolási adatokból típusuk szerint indexállományok képződnek. 

 

Katalógusaink: 
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  - számítógépes katalógus (egy számítógépen= feldolgozói számítógép): tájékoztatásra, tájékozó-

dásra szolgál (interneten és az iskolai hálózat többi gépén egyelőre nem érhető el) 

 

A számítógépes katalógus építése és gondozása folyamatos. Lehetőség van az adatok módosításá-

ra, pl.: 

   - adatok bővítése 

   - vonalkódok cseréje 

   - raktári állományban történő változtatás 

   - törlés esetén az adott példány kitörlése 

 

5. számú melléklet 
 

A Váci Mihály Katolikus Általános Iskola Könyvtárának 

TANKÖNYVTÁRI SZABÁLYZATA 
 

 

I. Törvényi rendelkezések a tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjé-

ről, illetve a tankönyvtári szabályzatról 
- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

- 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

- 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tan-

könyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

    Az Oktatási Hivatal és az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján teszi közzé a tanköny-

vek hivatalos jegyzékét, amelyet folyamatosan felülvizsgál és frissít. Amennyiben tankönyvet 

szeretnénk rendelni, vagy részletesen keresni a tankönyvek között, megtehetjük a Közoktatási In-

formációs Iroda (www.kir.hu) Tankönyvi Adatbázis-kezelő Rendszerében, ezen a címen: 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_rendeles/tankonyvjegyzek 

  

II. A Váci Mihály Katolikus Általános Iskola Könyvtárának tankönyvek, tartós tankönyvek 

kezelésére vonatkozó szabályzata  

 

Az iskola a tankönyvtámogatásra jogosult tanulók tankönyvellátását nagyobb részben tankönyv-

kölcsönzéssel oldja meg, ezért a tankönyveket addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, 

ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve ha az adott tan-

tárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni, a tanulói jogviszony fennállása alatt.  

A tartós használatra kölcsönzött tankönyvek kölcsönzési ideje:  

- több évfolyamon használt tankönyvek esetén: legfeljebb 4 év,  

- egy évfolyamon használt tankönyvek esetén: szeptember 1. – június 15.  

  (A tankönyvek visszakérése előtt - valamennyi tankönyv és osztály esetében - mindig egyeztetni 

kell a szaktanárokkal!) 

 

A tankönyvtámogatásra jogosult diákok használatra az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett 

tankönyveket kaphatják meg.  

 

Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtár kölcsönzési szabályai szerint kölcsönzik ki tartós 

használatra és a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján használják.  

 

A kölcsönzés rendje  

 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_rendeles/tankonyvjegyzek
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A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlaszokat, feladatgyűjtemé-

nyeket) szeptember elején a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét, 

és aláírásukkal elfogadják a tankönyvek használatára és visszaadására vonatkozó szabályokat tar-

talmazó nyilatkozatot.  

 

NYILATKOZAT 

 

 Az iskolai könyvtárból használatra kapott tankönyvek átvételét aláírásommal igazolom. 

 

Név:__________________________________   oszt.______  

                           (nyomtatott betűkkel)       

                                             

Az alábbi tankönyveket az iskola könyvtárából kölcsönözte. Mindezeket a tanév végén megkímélt 

állapotban kérjük visszahozni! 

 

………………………………………… 

                 (Aláírás) 

 

 A diákok minden évben legkésőbb június második hetében kötelesek az iskolai könyvtárnak visz-

szaszolgáltatni a könyvtáros által megnevezett (előzetesen a szaktanárokkal egyeztetett) kölcsön-

zött tankönyveket. 

Ha megszűnik a tanuló jogviszonya iskolánkkal, távozás előtt vissza kell adnia a tankönyveket. 

 

Kártérítés 
 

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot 

stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan 

elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható állapotban legyen.  

 

Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően: 

 

- az első év végére legfeljebb 25 %-os, 

- a második év végére legfeljebb 50 %-os, 

- a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os, 

- a negyedik év végére 100 %-os lehet. 

 

 Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a tanuló, 

illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt 

az iskolának megtéríteni. 

 

Módjai: 

        - ugyanolyan könyv beszerzése 

        - anyagi kártérítés 

 

Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros feladata.  

Vitás esetben az igazgató szava döntő. 

  

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanu-

lónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie. 

 

Kártérítés mértéke: 
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-  az első év végén a tankönyv árának 75 %-a, 

-  a második év végén a tankönyv árának 50 %-a, 

-  a harmadik év végén a tankönyv árának 25 %-a. 

  

A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével, 

a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által benyúj-

tott kérelem elbírálása az igazgató hatásköre. 

 

A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező ol-

vasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható. 

 

A tankönyvek nyilvántartása 

 

Az iskolai könyvtár külön, a Tankönyvtárban kezeli az ingyenes tankönyvellátás biztosításához 

szükséges tankönyveket. 

 

Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára juttatott összegnek legalább a huszonöt százalékát 

tartós tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok vásárlására kell 

fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár nyilvántar-

tásába kerül. 

 

A tartós tankönyv fogalma: az 5/ 1998. MKM rendelete szerint tartós az a tankönyv, amely  

- minősége (tartalmi és fizikai) alapján több tanuló, több éven keresztüli használatára alkalmas 

tankönyv,  

 

/f) tartós használatra készült tankönyv az a tankönyv (2012. évi CXXV. törvény 28.§), amely tar-

talma és kivitele alapján alkalmas arra, hogy a tanulók több tanévben használják, feltéve, hogy a 

kiadó a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban vállalja - atlasz esetén legalább három évre, tankönyv, 

szöveggyűjtemény, szótár, kislexikon esetén legalább öt évre - a tankönyv változatlan kiadását./ 

 

A tankönyvfelelős és a könyvtáros az előzetes felmérés alapján javaslatot tesz a nevelőtestületnek, 

hogy a következő tanévben az iskola a tankönyvtámogatásra jogosult tanulók tankönyvellátását 

milyen konkrét tankönyvek esetében oldja meg tankönyvkölcsönzéssel.  

Időleges brosúra nyilvántartásba (a beszerzés évének 2 utolsó számjegyével kezdődnek a leltári 

számok) kerülnek (3/1975 KM-PM rendelet) a tankönyvek, amelyeket a diákok a könyvtárból 

tartós használatra kölcsönöznek (igényfelmérés alapján).  

 

A könyvtáros évente listát készít: 

- az egyedi kölcsönzésekről (folyamatos) 

- összesített listát az újonnan beszerzett tankönyvekről (szeptember) 

- összesített listát készít a készleten lévő, még használható tankönyvekről (június 15-ig) 

- listát készít a selejtezendő tankönyvekről (október-november) 

- a jogszabály szerint listát kell készíteni a könyvtárban található (25 %-ból beszerzett) kötelező és 

ajánlott olvasmányokról (január) 


